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Beschrijving van de residentie 

Te koop: 7 Zuiders gerichte appartementen en 1 studio 

Residentie Noëlla wordt opgericht in de Wervikstraat 41 te Beselare en bestaat uit 7 ruime 

en energiezuinige appartementen en 1 studio. De authentieke gevel wordt behouden wat u 

een instant nostalgisch gevoel bezorgt. Er worden hoge plafonds voorzien zodat u veel 

lichtinval heeft. De appartementen zijn voorzien van royaal Zuid gerichte terrassen. De 

oppervlaktes variëren tussen de 80 en de 120 M². De garages zijn zeer ruim, er is eveneens 

een aparte fietsenstalling voorzien en een aparte ruimte voor het huisafval. Ook de rustige 

omgeving is een meevaller, u bent op wandelafstand van het centrum maar toch is een 

goede aansluiting naar de autosnelweg A19. 

 

 

 

  Wervikstraat 41 Beselare 

https://www.google.com/streetview
https://www.google.com/streetview
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 1 
 

 

ADRES Wervikstraat 41 te Beselare 

REFERENTIE APP. 1 

TYPE appartement gelijkvloers 

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 91.73 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING gelijkvloers, hoogte plafonds ± 3 meter 

SLAAPKAMERS 2   

BADKAMER ± 7M² 

WC 1 

WOONKAMER ± 33M² 

KEUKEN ja 

BERGING ja 

TUIN ja 

TUIN ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE geen garage, wel carport 

WINKEL lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Kloosterstraat  4  op 500 meter 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 2 
 
 

ADRES Wervikstraat 41 

REFERENTIE APP.2 

TYPE appartement gelijkvloers 

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 100.32 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING gelijkvloers, hoogte plafonds ± 3 meter 

SLAAPKAMERS 2  

BADKAMER ± 5M² 

WC 1 

WOONKAMER 46 M² 

KEUKEN ja 

BERGING ±  

Tuin  ja 

TUIN ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE geen garage, wel carport 

WINKEL lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 
m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Kloosterstraat  4  op 500 meter 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 3 
 

ADRES Wervikstraat 41 Beselare 

REFERENTIE APP.3 

TYPE appartement op 1ste verdiep 

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 85.07 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING verdiep 1, hoogte plafonds ± 3 meter 

SLAAPKAMERS 2 

BADKAMER ± 4 M² 

WC 1 

WOONKAMER ± 31 M² 

KEUKEN Ja 

BERGING 3,00 M² 

TERRAS ± 17 M² 

TERRAS ORIENTATIE Zuid gericht 

GARAGE Ja 

WINKEL 
lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL VBS De Biesweide Kloosterstraat  4  op 500 m 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING  STUDIO 
 

 

ADRES Wervikstraat 41 Beselare 

REFERENTIE ST.4 

TYPE studio op 1ste verdiep 

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 48.85 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING verdiep 1 , hoogte plafonds ± 3 meter 

SLAAPKAMERS 1  

BADKAMER 1 

WC 1 

WOONKAMER ± 22 M² 

KEUKEN Ja 

BERGING ± 2 M² 

TERRAS ± 2 M² 

TERRAS ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE Ja 

WINKEL lokale supermarkt op 50 m Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Kloosterstraat 4  op 500 m 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 5 
 
 

ADRES Wervikstraat 41 te Beselare 

REFERENTIE APP.5 

TYPE appartement op 1ste verdiep  

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 94.50 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING verdiep 1, hoogte plafonds ± 3 meter 

SLAAPKAMERS 2 

BADKAMER ± 7 M² 

WC 1 

WOONKAMER ± 49 M² 

KEUKEN Ja 

BERGING ± 2 M² 

TERRAS ±19 M² 

TUIN ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE Ja 

WINKEL lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Kloosterstraat 4  op 500 m 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK Zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 6 
 

ADRES Wervikstraat 41 te Beselare 

REFERENTIE APP.6 

TYPE appartement op 2de verdiep 

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 116.69 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING verdiep 2 , hoogte plafonds: ± 2,5 meter 

SLAAPKAMERS 3 

BADKAMER ± 5 M² 

WC 1 

WOONKAMER ± 43 M² 

KEUKEN Ja 

BERGING ±5 M² 

TERRAS ± 9M² en ± 7 M² 

TERRAS ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE Ja 

WINKEL lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Kloosterstraat 4  op 500 m 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 7 
 

ADRES Wervikstraat 41 te Beselare 

REFERENTIE APP.7 

TYPE appartement op 2de verdiep 

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 93.02 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING verdiep 2 , hoogte plafonds: 2,5 meter 

SLAAPKAMERS 2 

BADKAMER ± 4,5 M² 

WC 1 

WOONKAMER ± 39 M² 

KEUKEN ± 11 M² 

BERGING ± 6.5 M² 

TERRAS ± 9,50 M² 

TERRAS ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE Ja 

WINKEL lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Klooster 4  op 500 meter 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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BESCHRIJVING APPARTEMENT 8 
 

ADRES Wervikstraat 41 te Beselare 

REFERENTIE APP.8 

TYPE duplex  

BESCHIKBAAR VANAF in overleg 

BEWOONBARE OPP. 133.23 M² 

TYPE CONSTRUCTIE Hedendaags met authentieke toets 

BOUWJAAR  2018 

OP VERDIEPING verdiep 3, hoogte plafond:2.3 meter 

SLAAPKAMERS 2 

BADKAMER ± 9.50 M² 

WC 1 

BUREAU  ± 9 M² 

WOONKAMER ± 46 M² 

KEUKEN Ja 

BERGING ± 7 M² 

TERRAS ±10,50 M² en ± 13.50 M² 

TERRAS  ORIËNTATIE Zuid gericht 

GARAGE Ja 

WINKEL lokale supermarkt op 50 meter, Spar op 500 m 
bakker op 50 meter, slager op 50 m 

SCHOOL De Biesweide Klooster 4  op 500 meter 

SNELWEG  op 1,5 km van de A19 

BANK ja op minder dan 500 meter 

RESTAURANT ja op minder dan 500 meter 

OMGEVING natuurgebied op 1 kilometer 

RAAMWERK Aluminium 

DAK Zadeldak 

BEGLAZING dubbele: K=1.0 Kw 

SANITAIR nutsvoorzieningen aanwezig 

VERWARMING plaatstalen radiatoren type Radson 

ISOLATIE dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie 
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GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN-ALGEMEEN 

 

Voorafgaande werken 

 

1)Verzekeringen 

Voor alle werken is er een ABR-verzekering onderschreven. 

 

2)Veiligheidscoördinatie 

Er wordt een extern bureau aangesteld dat de veiligheidsvoorzieningen en 

veiligheidsmaatregelen coördineert tussen de verschillende intervenanten op de werf.  

 

3)Inrichten van de bouwplaats 

De inplanting: het uitzetten van het gebouw gebeurt op aanwijzingen van de architect en na 

contactopname met de technische dienst van de gemeente Zonnebeke. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN-AFWERKING 

1.RUWBOUW 

-Alle dragende muren, balken, kolommen worden tevens uitgevoerd volgens de studie van 

de betoningenieur. 

-De vloerplaten worden uitgevoerd in voorgespannen beton uitgevoerd volgens de studie van 

de betoningenieur. 

1.1.Metselwerk 

Het metselwerk bestaat uit baksteen of beton voor alle dragende binnenmuren en het 

binnenblad van de buitenmuren. 

Alle ruimtes waar de muren niet bepleisterd worden – zoals bergingen – garages en teller 

lokalen – worden zichtbaar mee gevoegd tijdens de opbouw. 

 

1.2.Gevels 

De authentieke gevel wordt behouden en wordt verder afgewerkt met  

lichtgrijze betonpanelen. 
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2.DAKCONSTRUCTIE (type zadeldak) 
Het dak wordt uitgevoerd in een houten dakconstructie. 
 

3.DAKBEDEKKING 
Op de platte daken van de garages wordt een meerlaagse dak dichting in roofing en isolatie 
voorzien, zorgvuldig en vakkundig aangebracht. Voor de dakpan wordt Antraciet 44 mat 
gebruikt. 
 

 
Type pan  Pan met zachte golving en sluitingen 

Nuttige lengte x breedte volgens EN 1024 (in mm)  248 X 195 

Breuklast  0007 

Latafstand (in mm)  248 

Ondoorlatendheid  0705 

Aantal stuks/m²  20,7 

Gewicht per stuk (in kg)  1,71 

Gewicht per m² (in kg)  35,4 

Minimale dakhelling  22° (met Fleece Premium: 15°) 

Oppervlaktebehandeling  Engobe 

Kleurcode  736 

 
 
4. ZINKWERKEN 

De regenafvoeren worden vervaardigd uit zink. Ze zijn voorzien van de nodige vast zettingen 

die vakkundig geplaatst worden. De bladvangers worden voorzien in pvc. 

5. RAMEN 
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in ALU-profielen van het type draaiend en vast, 

naargelang de noodwendigheid, voorzien van het nodige bouwbeslag. De constructie van de 

ramen is volledig stijf zijn om vervorming te voorkomen, rekening houdend met de heersende 

winddrukken en de toelaatbare tolerantie.  

Verdoken afwatering 

Beglazing K= 1.0 Kw 

Kleur: standaardkleur structuurfolie F910 wit binnen-en buitenzijde 
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5.1 Raam-en deurdorpels 

Alle raam-en deurdorpels worden vervaardigd uit blauwe hardsteen, voorzien van de nodige 

opstanden en gleuven, volgens de berekeningen van de bouwheer. 

6. SANITAIR  

6.1 Badkamer 

De nodige voorzieningen voor de afvoer van het water zijn voorzien. 

Badkamermeubel: 1000 € inclusief btw, voorzien van 1 lavabo. 

douche: inloopdouche 

Hang wc  

7. VERWARMING  
De verwarming gebeurt met een condenserende ketel op aardgas die zorgt voor zowel de 

productie van warm water als voor de verwarming. Deze wordt geplaatst  met de nodige 

schouwen in de bergruimte. 

-living-keuken:  22°C 

-badkamer:    24°C 

-hall-toilet:   18°C 

-slaapkamers              20°C 

Witte plaatstalen radiatoren type Radson of gelijkwaardig.  

 

 Merk RADSON 

Type Integra  

Materiaal Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC 01A 

 Verticale profilering van 50 mm 

Maximale werktemperatuur 110 °C 

Maximale werkdruk 6 bar 

Proefdruk 8 bar 

Conformiteit EN 442 

radiator type hoogte lengte Z = L : links aansl. • R : rechts aansl. 

2-on-1Een innovatieve lastechniek, in combinatie met de specifieke vorm van de radiatorbinnenplaat maakt de 

Radson radiator uniek. Radson last immers 2 lamellen op élk warmwaterkanaal (2-on-1 principe). Deze techniek 

staat Radson toe kleinere verwarmingselementen te gebruiken. 

Resultaat • een uitzonderlijke hoge warmte-afgifte, gelijkmatig verspreid over de radiator • een kleinere 

waterinhoud • een beduidend snellere warmteregeling • een energiezuinig gebruik en dus ecologischer 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9juS90s7UAhUNEVAKHVsACmoQjRwIBw&url=http://www.witgoedderidder.nl/installatietechniek/centrale-verwarming/Radson-radiatoren&psig=AFQjCNGdEfxyfY469vIbabYn6foLddgI7A&ust=1498124346035809
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://d183ptoxzilk60.cloudfront.net/medias/product_images_zoom/2_M_Radson_Radson_Eflow2_jpg_zoom.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218MjkzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oM2MvaGU5Lzg4NjA3NDA0NTIzODIuanBnfDAzOTRiODJjN2UyOTk3NTVjNmQzOTMyMzE5NjlmMjIzYmU2NDZkOThiODM2ZTBhMTUxMjA2MzBlOTZlOTYyMWY&imgrefurl=https://www.warmteservice.nl/Verwarming/Radiatoren-en-convectoren/Horizontale-radiator/Horizontale-paneelradiator/Radson-E-FLOW-Integra-(rechts)-paneelradiator/p/22062115&docid=g6Nbjaf-HkRglM&tbnid=QUFY632YwWmkWM:&vet=10ahUKEwixs_Cc0s7UAhVPZFAKHTmMBqwQMwhSKCMwIw..i&w=900&h=900&bih=784&biw=1600&q=afbeelding radson integra radiator&ved=0ahUKEwixs_Cc0s7UAhVPZFAKHTmMBqwQMwhSKCMwIw&iact=mrc&uact=8
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8.ELECTRICITEIT 
De installatie gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van de netbeheerder en 

wordt gekeurd door een erkend organisme. Elk appartement heeft zijn meters, deze 

bevinden zich in de voorziene meterkasten. 

Elk appartement heeft volgende standaarduitrusting: 

• INKOM 

lichtpunt 230V      1 stuk 

wisselschakelaar     2 stuks 

stopcontact dubbel     1 stuk 

autonome rookmelder    1 stuk 

beldrukknop      1 stuk 

 

• TOILET 

lichtpunt 230V      1 stuk 

enkelpolige schakelaar    1 stuk 

 

• BERGING BENEDEN 

lichtpunt 230V      1 stuk 

enkelpolige schakelaar    1stuk 

stopcontact enkel     1 stuk 

voeding CV      1 stuk  

voeding ventilatie     1 stuk 

voeding wasmachine     1 stuk 

voeding droogkast     1 stuk 

 

• KEUKEN 

lichtpunt 230V      1 stuk 

enkelpolige schakelaar    1 stuk 

wisselschakelaar     1 stuk 

stopcontact enkel     1 stuk 

stopcontact dubbel     2 stuks  

stopcontact dubbel(werkvlak)   2 stuks 

stopcontact koelkast     1 stuk 

stopcontact oven     1 stuk 

stopcontact afwasmachine    1 stuk 

stopcontact kookfornuis    1 stuk 

 

• EETRUIMTE+ZITRUIMTE  

lichtpunt 230V      1stuk 

wisselschakelaar      2 stuks 

stopcontact enkel     1 stuk 

stopcontact dubbel     3 stuks 

stopcontact TV     1 stuk 
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stopcontact TEL     1 stuk 

stopcontact enkel DATA RJ45   1 stuk 

bel       1 stuk 

thermostaat      1 stuk 

 

• BERGING BOVEN 

lichtpunt 230V      1 stuk 

enkelpolige schakelaar    1 stuk 

stopcontact dubbel     1 stuk 

stopcontact enkel     1 stuk 

 

• NACHTHAL +TRAP 

lichtpunt 230V      2 stuks 

lichtpunt 230V (wand)    1 stuk 

wisselschakelaar     2 stuks 

kruisschakelaar     2 stuks 

stopcontact enkel     1 stuk 

autonome rookmelder    1 stuk 

 

• SLAAPKAMER 1 

lichtpunt 230V      1 stuk 

wisselschakelaar     2 stuks 

kruisschakelaar     1 stuk  

stopcontact enkel      1 stuk 

stopcontact dubbel      4 stuks 

stopcontact TV     1 stuk 

stopcontact enkel DATA RJ45   1 stuk 

 

 

• BADKAMER 

lichtpunt 230V      1 stuk 

voedingsleiding voor lichtpunt in meubel  1stuk 

enkelpolige schakelaar     1 stuk 

stopcontact dubbel     1 stuk 

 

• SLAAPKAMER 2 

lichtpunt 230V      2 stuks 

wisselschakelaar     3 stuks 

kruisschakelaar     1 stuk 

stopcontact enkel     1 stuk 

stopcontact dubbel     3 stuks 

stopcontact TV     1 stuk 

stopcontact enkel DATA RJ45   1 stuk 

autonome rookmelder    1 stuk 
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• TERRAS 

opbouw hermetisch stopcontact enkel  1 stuk 

 

• GARAGE 2 

lichtpunt + TL armatuur    2 stuks 

opbouw hermetisch  

enkelpolige wisselschakelaar   2 stuks 

opbouw hermetisch stopcontact enkel  1 stuk 

voeding sectionale poort    1 stuk 

 

• DIVERSE 

aansluiting TV (15m)     1 SOG 

aansluiting TEL (15m)    1 SOG 

elektrisch bord     1 stuk 

meterkast + meetmodule    1 stuk 

aarding + equipotentiale verbindingen  1 stuk 

opmaak plannen/as-built/keuring   1 SOG 

voedingskabel 4x10 (15m)    1 SOG 

Plaatsbepaling 

Voor zover technisch haalbaar kan de klant de plaatsing van de elektriciteitspunten vrij 

kiezen zonder meerprijs. Uitbreiding van het aantal lichtpunten, schakelaars en 

stopcontacten is in de planning- of ruwbouwfase van de residentie steeds mogelijk; de 

meerprijs is te bespreken met de technisch adviseur. 

9.BEVLOERINGSWERKEN  

9.1 Bevloering 

Er wordt een basistegel voorzien met als handelswaarde:30 €/M²  

(exclusief btw, exclusief plaatsing) 

Plinten voorzien met handelswaarde van 10€ de lopende meter. 

*Op uitdrukkelijke vraag van de koper kan hiervan worden afgeweken, mits akkoord van de 

koper tot het betalen van de eventuele meerprijs 

9.2 Toiletten 

uitbekleding san-blokken in wandtegels met handelswaarde: 30 €/M² 

(exclusief btw, exclusief plaatsing) 

9.3 Keuken 

De ruimte tussen de onder- en bovenkast wordt voorzien in keukenfaience. 

Handelswaarde: 25€/M² (exclusief btw, exclusief plaatsing) 

9.4 Badkamer en doucheruimte 

De wanden van de douchecel worden volledig bezet tot tegen het plafond. De douchecel 

wordt gecementeerd, dit met het oog op een betere hechting van de wandtegels. 

Handelswaarde: 25€/M² (exclusief btw, exclusief plaatsing) 
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10)BINNENAFWERKING 

10.1 Binnendeuren 

Vlakke standaarddeuren om te schilderen. Van de appartementen met hoge plafonds 

worden de binnendeuren hoger uitgevoerd om een mooiere esthetiek te bekomen. 

De deuren worden geplaatst met inbegrip van de nodige deurbekleding en deurlijsten, te 

plaatsen volgens de voorschriften van de leverende firma en de plaatselijke brandweer.  

10.2Raamtabletten 

De raamtabletten zijn in natuursteen, dikte 2cm 

10.3.Keuken en bijhorende toestellen 

De keuken wordt geleverd en geplaatst door een gerenommeerd keukenbouwer, die door de 

bouwheer wordt aangesteld. In de woningen wordt een keuken voorzien, zoals aangegeven 

op het grondplan met koelkast, keramische kookplaat met 4 kookplaten, dampkap, spoeltafel 

met kraan, combi oven/microgolfoven en afwasmachine. 

 Indien de koper zelf de keuken aankoopt dient hij de technische plannen van de door hem 

gekozen keuken tijdig over te maken zodat de plaatsing van de elektrische en sanitaire 

leidingen kan gebeuren samen met de overige technische werken.  

Handelswaarde keuken: 7000€ ( inclusief btw , exclusief plaatsing ) 

Handelswaarde studio: 5000€ (inclusief btw, exclusief plaatsing) 

 

DIVERSEN 

NUTSVOORZIENINGEN 

Kosten individuele aansluiting zijn niet inbegrepen in de prijs, zijn ten laste van de koper en 

worden afzonderlijk aangerekend zoals water, elektriciteit, gas, telefonie en internet. 

RIOLERING 

De rioleringen zullen uitgevoerd worden door middel van aangepaste materialen 

ISOLATIE 

Er wordt een extern bureau aangesteld dat belast wordt met de controle en de berekening 

van het globale E-peil voor het gehele project. Het globale isolatiepeil van toepassing op het 

moment van de bouwvergunning zal door de bouwheer Lecluse Eddy nageleefd worden. 

VENTILATIE 

Het extern bureau dat instaat voor de EPB berekening doet ook nazicht op de 

energieprestatie en het binnenklimaat van de individuele woningen. Het energiepeil wordt 

beperkt tot het E-peil, in voege op het moment van de bouwvergunning en dit 

overeenkomstig de geldende Vlaamse voorschriften.  

Het systeem C wordt toegepast. Systeem D mogelijk mits meerprijs. 

 

 



Investeer in uw zonnige toekomst 
Residentie Noëlla Wervikstraat 41 te Beselare 
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Algemeen 

Wijzigingen aan de indeling van het privatief zijn mogelijk, rekening houdend met de 

stedenbouwkundige voorschriften en beperkingen. 

 

Erelonen architect, ingenieur, veiligheidscoördinator 

De erelonen van de architect, ingenieur en veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de prijs 

van de woning, alsook de diensten van de projectleider eveneens. 

Opkuis 

Elke woning wordt kosteloos opgekuist vóór de voorlopige oplevering. 

Wijzigingen aan het lastenboek 

De bouwheer houdt zich ten allen tijde het recht voor elementen aan het 

huidige lastenboek aan te passen of te wijzigen, indien hij dit nodig acht, en al  

dan niet in samenspraak met de architect. 

 

 


