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1. ALGEMEEN 

 

Type bouw: Gesloten  bebouwing, 14 Appartementen 

 Type ondergrond: Kelder 

Appartement te bouwen te: Heppen Dorpstraat  (voormalig nr 12) 

 

De appartementen omvatten een afwerking , zoals in dit lastenboek voorzien. 

De ruwbouw en de gevelmaterialen van deze appartementen zijn vastgelegd door de promotor en kunnen niet worden 

veranderd. 

 

 

2. LASTENBOEK 

 

2.1 Werfinrichting 
 

Alle nodige werfomheiningen, werftoilet, gevelsteigers, werflokaal, bouwkranen,… worden voorzien. 

De aannemer brengt alle nodige bouwmaterialen ter plaatse om de bouwwerken aan te vatten. 

 

De opdrachtgever( = bouwheer) staat in voor het tijdig voorzien van de voorlopige aansluiting op de waterleiding en 

elektriciteitsnet. Het geleverde water dient voldoende zuiver te zijn, en de elektriciteit met een voldoende stroomsterkte 

(220/380 Volt – 3 fasige aansluiting – 32 Amp.). De installatie en verbruikskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. 

Aansluitkost = 1-malige kost en wordt later gebruikt voor de definitieve aansluiting. 

 

2.2 Grondwerken 
 

De graszoden en losse teelaarde worden weggenomen tot op een diepte van 20 cm over de gehele te bouwen oppervlakte. 

Nadien wordt een bouwput (kelder) uitgegraven tot een diepte die nodig is om de vaste grond te bereiken.  

De uitgegraven grond wordt verwijderd en de overtollige grond wordt afgevoerd. De aardingselektrode wordt aangebracht 

en komt boven ter hoogte van de tellers. Deze wordt geplaatst tot aan de meterkast. Deze geleider bestaat uit gehard of 

gelood koper uit één stuk. 

 

2.3 Rioleringswerken 

 
Deze post omvat alle ingegraven elementen voor het verzamelen, afvoeren naar de openbare riolering en/of het 

voorafgaandelijk behandelen van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en regenwater, afkomstig van de diverse 

standleidingen, afvoerleidingen, drainageleidingen, alsook behandelingsputten van het gebouw. 

Het volledig rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in PVC, BENOR-gekeurd met de aangepaste diameters, en rubber dichtingen. 

Voorzien van de nodige leidingen, toezichtkamers en andere hulpstukken. De nodige toezichtsbuizen met schroefdoppen 

worden voorzien. De afvoer van de toiletten worden volledig gescheiden van het sanitaire circuit (lavabo, bad,…) tot na de 

dubbele controleput, waarbij de beide kamers nogmaals gescheiden worden door een reukafsluiter zodat geurhinder wordt 

vermeden.  Er wordt een regenwaterput met infiltratie voorzien in getrild beton met een inhoud zoals nodig voor dit 

complex. Het geheel wordt door een officieel erkend keuringsinstantie gekeurd.  
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2.4 Ruwbouw 
 

2.4.1. Kelder 

De kelder wordt gemaakt onder het volledige complex en de inrit is via de achterzijde, pastoor Aertsstraat, bereikbaar. 

Alle nodige draagconstructies, kolommen, balken, afvoeren, drainage, waterdichtingen zullen worden uitgevoerd volgens de 

studie van de ingenieur en volgens de regels van de kunst. Dit zal  een normaal gebruik van de kelder voor stalling van auto's 

evenals het opslaan van goederen mogelijk maken. 

 

2.4.2. Opgaand metselwerk 

Het zichtbaar metselwerk zal worden uitgevoerd in een handvorm gevelsteen 

bepaald door de promotor en ingevoegd met een beige voeg. De voegen zijn +/- 

12mm dik. De bakstenen worden in steensverband geplaatst. 

 

Baksteen: Vandersanden: Perla wf50  

 

 

2.4.3. Binnenmuren 

De binnenmuren van het gelijkvloers en van de verdiepingen worden opgetrokken in 

gebakken snelbouwsteen . De dikte van deze muren bedraagt 14 cm voor de 

dragende muren en 10 cm voor de niet- dragende muren. Niet dragende muren 

kunnen eventueel in betonblokken of kalkzandsteen lijmelementen worden 

uitgevoerd. Het binnenspouwblad bestaat eveneens uit gebakken snelbouwsteen 

van 14 cm dikte voorzien van een ventilerende spouw en de hieronder gekozen 

spouwisolatie.  

 

 

2.4.4. Draagvloeren 

De vloerplaat van de ondergrondse garage is voorzien van een gewapende gepolierde beton. Voor de verdiepingsvloeren 

worden geprefabriceerde betonnen welfsels en preplaten gebruikt. Deze worden geplaatst volgens het legplan van de 

ingenieur en fabrikant. De nodige bijwapening en betonnen druklagen worden geplaatst naargelang de overspanningen en 

aanwijzingen van de fabrikant of betoningenieur. 

 

2.4.5. Raam- en deurdorpels 

Deur- en raamdorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen met een dikte van 5 cm met lekgroef. 

 

2.4.6. Isolatie 

Het gehele gebouw wordt thermisch geïsoleerd volgens de nieuwste normering, volgende de EPB-regelgeving. Energie 

Prestatie Binnenklimaat. Dit betekent dat het globaal thermisch comfort minstens verbeterd wordt tot K40 en E50 (of beter, 

indien beter op het ogenblik van de bouwaanvraag). 

 

Isolatie: 12cm purplaten.  

 

2.4.7. Vocht isolatie 

Waar vochtindringing, capillair- of zakwater mogelijk zijn, voorziet de promotor in de levering en plaatsing van een afdoend 

vocht-isolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst. 
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2.5 Dakwerken 

 

2.5.1. Plat Dak 

 

Het plat dak wordt opgebouwd op een vooraf aangebrachte hellings-chape. Op de 

hellingschape wordt eerst een dampscherm geplaatst. Op het dampscherm wordt  

isolatie geplaatst. Deze isolatie zal volgens de  berekening van de 

energiedeskundige worden uitgevoerd volgens de nieuwste normen en de EPB-

regelgeving.  Boven op de isolatie wordt dan een roofing of EPDM waterdicht 

membraam geplaatst. Afvoergoten worden geplaatst in zink. 

 

2.5.2. Hellende Dak 

 

De keper- en spantenstructuur wordt vervaadigd in gedrenkt hout. De afmetingen 

van het hout worden vervaardigd volgens ingenieursplan. De structuur wordt 

voorzien van een onderdakdoek, tengel- en planlatten. Er is een isolatie van 22cm rotswol met dampscherm voorzien.  De 

dakpannen zijn in gebakken aarde of een gelijkaardig materiaal.  

 

Dakpannen : gebakken aarde – antraciet mat.  

 

2.6 Buitenschrijnwerk 

 

De buitenschrijnwerken zijn gefabriceerd met PVC 5-kamer-systeemen (of beter) voorzien van een technische goedkeuring. 

Deze goedkeuring betreft het raamsysteem alsook het dichtingsysteem en voorzien van een degelijke sponningafwatering. 

Tocht en waterdichting worden verzekerd en  voldoen aan de opgelegde voorschriften. 

Het buitenschrijnwerk in pvc is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk met ingewerkte en soepele bediening en 

bijpassende kleur. De plaatsing gebeurt door middel van een gebitumeerde tochtband tussen de vaste kader en het 

metselwerk, bevestigd met voldoende verzinkte ankers. 

De dubbel isolerende beglazing die voorzien is heeft een K-waarde van 1.1 (K=1,1W/m²) (of beter) 

 

Inbegrepen in het buitenschrijnwerk:  

 - Ramen worden geplaatst met verzinkte stalen doken. 

 - Ramen worden geplaatst met siliconendichting op de blauwe steen om wind- en waterafdichting te verzekeren. 

 - Er wordt een zwelband geplaatst tussen het raam en het metselwerk. 

 - Standaard veiligheidsbeslag. 

 - De ramen worden rondom rond volledig opgespoten met een isolerende, vaste schuim. 

-  De inkomdeur wordt voorzien van een elektrisch slot dat bediend wordt door de videofooninstallatie in de individuele 

appartementen. 

- Automatische poort, bedienbaar via een individuele afstandsbediening (per autostandplaats) 

- Slotenplan opgemaakt voor zowel de gemeenschappelijke delen als privatieve delen. 

 

Terrassen: 

De terrassen worden uitgevoerd overeenkomstig de materialen zoals vermeld op het definitief weerhouden gevelontwerp 

van de architect. De terrassen bestaan hoofdzakelijk uit thermisch onderbroken prefab-elementen en alzijdig afgewerkt. 

De terrasafsluitingen worden uitgevoerd met een borstwering inclusief steun en kaderwerk. De kleur wordt vastgelegd in 

samenspraak met de architect. 
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2.7 Liften 
 
Per trappenhal wordt er een personenlift voorzien van 4 personen en volgens de gangbare normen en 

veiligheidsvoorschriften. De lift daalt tot de ondergrondse kelderverdieping, wordt gekeurd en zal beantwoorden aan de 

Europese Veiligheidsnormen en voorschriften van de brandweer. De liftkooi is voorzien van spiegel, handgreep en een 

geïntegreerde telefoon voor noodgevallen. 

 

2.8 Brandveiligheid 

 

Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen; haspels, evacuatieplan & pictogrammen voor de 

brandveiligheid. Brandwerende deuren met brandvertragingen van 30 of 60 minuten (RF30 & RF60) worden geplaatst, waar 

nodig ook voorzien van deurpompen. De brandweer maakt een keuringsverslag aan het einde van de werken. 

 

2.9 Elektriciteit 

 

De installatie wordt uitgevoerd volgens het algemeen reglement op de elektrische installatie A.R.E.I.  

 

De installateur staat in voor de volledige inwerkstelling en regeling van de installatie. Een 

hoofdverlies stroomschakelaar is voorzien, alsook een verlies stroomschakelaar voor 

wasmachine en badkamer. Tevens zijn er wachtleidingen voorzien om in de toekomst 

zonnepanelen te plaatsen op het dak. Overal zijn automatische zekeringen met aangepaste 

sterkte voorzien. De schakelaars en stopcontacten zijn van het merk “Niko”.  Alle 

stopcontacten zijn met aarding beveiligd. Wanneer deze werken volledig voltooid zijn, 

zullen deze gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme. De kosten van deze 

keuring zijn ten laste van de aannemer. De aansluitingskabel en aansluitkosten zijn ten laste 

van de bouwheer.  

2.9.1. Vaste voorzieningen 

 

° Elektriciteitsbord & tellerkast  ° TV-kabel 

° Kabel tellerkast    ° Internetkabel 

° Voeding thermostaat   ° stopcontact kookplaat + zekering 

° Rookdetector    ° stopcontact dampkap 

° Voeding thermostaat   ° stopcontact koelkast 

° Voeding CV-ketel    ° stopcontact wasmachine 

° Videofooninstallatie   ° stopcontact droogkast 

° Hoofdvoeding TV    ° Keuring en eendraadschema 

   

2.9.2. Bijkomend elektrisch detail 

 

 Lichtpunten Schakelaars stopcontacten stopcontacten 

     enkel dubbel 

Leefruimte 2 2 6  
Keuken 1 2 2 2 

Berging 1 1 1  
Evt Inkomhal 1 2 1   

Toilet 1 1     

Slaapkamer 01 1 2 2  
Evt Slaapkamer 2 1 2 2  
Evt Slaapkamer 3 1 2 2  
Badkamer 2 2 1  
Kelder 1 1    
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2.10 Sanitair 
 

Sanitaire leidingen zijn voorzien in Alpex of gelijkwaardig, een origineel buis-in-buis systeem 

dat lekken en corrosie voorkomt. Het buissysteem bestaan uit 2 polyethyleen lagen met 

daartussen een versterkte aluminium laag. Dit voorkomt zuurstofdiffusie.  

De afvoerbuizen bestaan uit pvc. Voor deze aflopen wordt speciaal gelet op een reukvrije 

dichting. Alle warmwaterleidingen in onverwarmde ruimtes worden geïsoleerd. 

  

2.11 Centrale verwarming 

 

De post centrale verwarming omvat het leveren en plaatsen van de volledige installatie.  

De nodige graaf-, kap-, en dichtingwerken van alle openingen zijn mee inbegrepen. 

 

2.11.1. Condensatieketel 

Dit is een condenserende gaswand ketel voor aardgas en is uitgerust met een gesloten verbrandingskamer. Het vermogen 

van de ketel wordt door de fabrikant bepaald a.d.h.v. een volumestudie. Zo wordt er steeds een optimaal vermogen geleverd 

voor de centrale verwarming. 

De rookgassen worden geëvacueerd met behulp van een ventilator die tevens voorziet in de aanvoer van de 

verbrandingslucht in de ketel. 

 
2.11.2. Vloerverwarming  

In het gehele appartement wordt vloerverwarming voorzien.  

 

2.12 Ventilatie 

 

Het ventilatiesysteem voorzien in dit lastenboek is het type C+. 

De goede werking van het ventilatiesysteem C+ en het bekomen van E-peil punten wordt slechts gegarandeerd wanneer de 

drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn: 

- TOEVOER: van verse buitenlucht in de droge ruimtes (leefruimte, slaapkamers,…) 

- DOORVOER: van lucht in de woning via gang, trappenhal, deuren,… 

- AFVOER: van vervuilde lucht in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toilet, berging,…) 

 

2.13 Pleisterwerken 
 
Alle muren en plafonds worden vakkundig bepleisterd in alle ruimtes met uitzondering van de garageverdieping (-1). 

Op alle buitenhoeken worden gegalvaniseerde hoekprofielen mee ingewerkt en de bezetting loopt door tot tegen de ramen. 

In de plaatsen waar muurtegels voorzien worden, wordt een bezetting aangebracht geschikt voor vochtige ruimten, die 

voldoende geruwd is om een goede hechting te garanderen van de later te plaatsen muurtegels. 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte zetting kan voordoen. Door 

de verschillende materialen en temperatuursschommelingen is lichte barstvorming mogelijk. Noch bouwheer, noch architect, 

noch de ingenieur, noch de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet 

verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door vroegtijdige verf- en behangwerken door de kopers. 
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2.14 Vloerisolatie, Chape, Vloer- en tegelwerken 
 

Op de vloerplaat wordt een vloerisolatie van 12 cm PUR voorzien.  

Op de verdieping is een akoestische vloerisolatie voorzien. Chape is voorzien in alle leefruimten.  

 

2.13.1.Vloertegels 

In de post vloerwerken zijn de plaatsing en de aankoop voorzien zoals hieronder omschreven: 

Winkelwaarde tegel: € 36,3 /m2 incl 21% BTW 

Winkelwaarde plinten: € 9,98 /lm incl 21% BTW 

 

Ruimte Voorzien 

Inkom, Gemeenschap volkeramische vloertegels + plinten 

Inkom, Privé volkeramische vloertegels + plinten 

Keuken volkeramische vloertegels + plinten 

Berging volkeramische vloertegels + plinten 

Leefruimte volkeramische vloertegels + plinten 

Toilet volkeramische vloertegels + plinten 

Badkamer volkeramische vloertegels + plinten 

 

2.13.2.Wandtegels 

In de post wandtegels zijn de plaatsing en de aankoop voorzien zoals hieronder omschreven: 

Winkelwaarde wandtegel: € 30,25 /m2 incl 21% BTW. 

 

Er is 10m2 voorzien om wandtegels te plaatsen. Onderstaand is een mogelijke plaats om deze te voorzien. 

 

Ruimte Voorzien 

Achterwand toilletten volkeramische wandtegel 

Wand achter bad en wanden in douche Volkeramische wandtegel 
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2.15 Keuken 

 

Voor de keuken (toestellen en plaatsing) is een budget voorzien met een winkelwaarde van: 

 

Type 1: € 4000 incl.21% BTW  (app. 1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3/2.4) 

 

Type 2: € 5396 incl.21% BTW (app. 0.1/0.2/3.1/3.2) 

 

 
 

2.16 Sanitaire toestellen.  

 

Sanitaire toestellen kunnen gekozen worden bij een later te bepalen leverancier en dit met een winkelwaarde van: 

 

Type 1: € 2315,27 incl.21% BTW  (app. 1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3/2.4) 

 

Volgende toestellen zijn inbegrepen: 

• 1 hangtoilet met druktoets + handwasbakje met kraanwerk 

• Bad met kraanwerk 

• enkele lavabo met kraanwerk + spiegel 

 

Type 2: €3002,50 incl.21% BTW (app. 0.1/0.2/3.1/3.2) 

 

Volgende toestellen zijn inbegrepen: 

• 1 hangtoilet met druktoets + handwasbakje met kraanwerk 

• douchebak met kraanwerk 

• enkele lavabo met kraanwerk + spiegel 
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2.17  Binnendeuren 
 

Inkomdeur: 

Vlakke schilderdeur rf 30' tot breedte 83cm x 201.5. De afkasting is in multiplex, chambranten zijn in mdf, slaglatten zijn in 

massief cambara. Het beslag is met litto cylslot zonder europrofielcylinder, 4st inox scharnieren en een inox pro I-shape 19 

mm deurklink met losse rozassen aan de binnenzijde, aan de buitenzijde een vaste inox bol. Het geheel is onbehandeld, 

geplaatst.  

 

binnendeuren appartementen: 

Vlakke schilderdeur met tubespaanvulling tot 83cm x 201.5cm. De afkasting (tot 20cm) en trapezium chambranten (wel/niet 

in verstek) zijn in mdf-wr. Het beslag is met litto-slot, inox scharnieren(3) en er is een inox I-shape 19mm deurklink met losse 

rozassen voorzien. Het geheel is onbehandeld, geplaatst. 

 

 

2.18 Nutsvoorzieningen 

 

Elk appartement wordt aangesloten op individuele meters voor gas, elektriciteit, water, telefoon en teledistributie. De 

individuele aansluitingen van alle nutsvoorzieningen en het plaatsen van de meters worden uitgevoerd in opdracht van de 

promotor, maar zijn niet in het lastenboek inbegrepen. Deze komen ten laste van de kopers. Ook de andere kosten hieraan 

verbonden, huur van de tellers, vast recht van de nutsmaatschappij en verbruikskosten zijn ten laste van de kopers. 

 

3. Bijzondere voorwaarden 
 
3.1 Keuze van leveranciers en materialen 
De keuze van de afwerking zoals vooraf beschreven dient te gebeuren bij de leveranciers of onderaannemers aangewezen 

door de promotor. De koper ontvangt een uitnodiging om zijn keuzes te maken. Een definitieve keuze dient te gebeuren 

binnen de 30 dagen na ontvangst. Indien de keuzes niet binnen de termijn gebeuren, kan de contractuele uitvoeringstermijn 

verlengd worden. Aanpassingen kunnen enkel uitgevoerd worden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord en akkoord over 

de kostprijs. De promotor houdt zich het recht om wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt dat deze ongeschikt zijn om 

aan de voorziene werken te worden toegevoegd, hetzij wat betreft vorm, materialen, natuur of in eender welk opzicht. 

Indien werken worden weggelaten door de koper of door eigen leveranciers worden uitgevoerd, wordt hiervoor 80% van de 

prijs/ het budget in mindering gebracht. De uitvoering van deze posten kan enkel plaatsvinden na voorlopige oplevering van 

de privatieve kavel.  De promotor draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de organisatie en coördinatie van 

werken over de door de koper aangesteld leveranciers en onderaannemers. 

 
3.2 Afmetingen en plannen 

 
De bruto oppervlakten van de appartementen worden opgemeten volgens een algemeen aanvaard en geldend opmetings- 

systeem, nl. vanaf de buitenkant van de binnenmuur of desgevallend vanaf de as van de scheidingsmuur tussen 2 

appartementen. Een eventueel verschil in oppervlakte, al is dit groter dan 1/20ste, wordt beschouwd als tolerantie die geen 

enkele gelegenheid tot klacht voor welke vergoeding dan ook, rechtvaardigen. De promotor wijst erop dat meubilair of welke 

uitrusting dan ook, dewelke vermeld staan op de plannen en illustraties, niet inbegrepen zijn in de prijs en alleen vermeld 

staan ter informatieve titel. 

 

3.3 Wijzigingen 
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De promotor behoudt zich het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen daar waar hij dit nodig of nuttig acht aan 

de gebruikte materialen als de in uitvoering gebrachte werken, zolang de kwaliteit van de materialen niet lager is dan de 

voorziene en de waarde van het werk hierdoor niet vermindert.. 

 

3.4 Toegang tot de werf 

 

De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor zover hij begeleid is van een 

afgevaardigde van de bouwheer. Dit kan slechts na afspraak en op risico en gevaar van de koper zonder enig mogelijk verhaal 

tegenover de bouwheer. 

 

3.5 Aansprakelijkheid en verzekering 

 

Eventuele opmerkingen of klachten in verband met de uitvoering van de werken moeten gebeuren voor de in-ontvangst-

name van het appartement. Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-jarige aansprakelijkheid dewelke een 

aanvang neemt bij de voorlopige oplevering.  

De promotor onderschrijft de eerste verzekeringspolissen tot dekking van de risico's inzake brand, ontploffing, bliksem, .... De 

bestaande polis zal door de vergadering van mede-eigenaars, VME, bij de voorlopige oplevering worden overgenomen en ze 

zal er dan ook de verschuldigde premies voor betalen tot aan de volgende vervaldag. 

Naderhand staat het de VME vrij om de markt te consulteren en andere polissen en premies te bedingen. De overdracht van 

het risico zal geschieden vanaf de voorlopige oplevering van respectievelijk de privatieve en gemeenschappelijke gedeelten. 

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de 10-jarige aansprakelijkheid voor zware 

gebreken aanvang bij de voorlopige oplevering. 

 

 3.6 Architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, EPB-verslagever  

 

Erelonen van de hierboven genoemden, welke aangesteld werden door de promotor zijn inbegrepen in de verkoopprijs. 

Indien de koper zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een 

supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomst van een aangestelde door de koper, zijn 

ten zijnen financiële laste. De promotor stelt een veiligheidscoördinator aan met de opdracht tot coördinatie van de 

veiligheid zowel tijdens ontwerpfase als tijdens de uitvoering van het bouwproject. Hij staat tevens in voor de opmaak van 

het post interventie dossier PID. Een EPB-verslaggever doet de nodige berekeningen en levert het energieprestatiecertificaat 

af.   

 

3.7 Eerste opkuis en droging 

 
De appartementen worden voor de voorlopige oplevering opgekuist, met verwijdering van alle puin- en bouwafval. Stof en 

vuil zijn echter inherent aan een werf. Om het appartement te kunnen betreden zal de koper echter zelf een grondige opkuis 

moeten organiseren. De eventuele kosten voor het verwarmen en drogen van het appartement, indien deze als doel heeft 

het drogen van de lokalen te bevorderen, zijn niet inbegrepen en bijgevolg ten laste van de kopers. 

 

 

 

 

 

Voor Akkoord (gelezen en goedgekeurd)      Voor Akkoord (gelezen en goedgekeurd) 

Promotor        Koper 


