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VOORWOORD: 

Dit lastenboek heeft tot doel de kopers van de wooneenheden een duidelijke en overzichtelijke 

beschrijving te geven van de woonkwaliteit in het voorgestelde woonproject ”Vue sur la Lys”, de 

afwerkingsgraad van de woonentiteiten, de gemeenschappelijke delen alsook de aanwezige 

buitenruimtes. 

Het project is gelegen op een uitstekende locatie en biedt 36 kwalitatieve appartementen met ruime 

terrassen en/of  tuin. Haast alle appartementen kunnen optimaal genieten van fantastisch zicht op het 

water en zuid gerichte terrassen.  

De overdekte parkeergarage voorziet 33 parkeerplaatsen met fietsenstalling en 9 bergingen.  

In dit project staat niet alleen duurzaam bouwen centraal maar ook moderne architectuur. 

Het hedendaags ontwerp van deze 1-, 2 of 3-slaapkamerappartementen laat licht en ruimte primeren.  

Verschillende doorzonappartementen, ruime terrassen en grote raampartijen garanderen veel daglicht.  

Het wooncomfort wordt sterk verhoogd dankzij de ideale indeling, het streven naar hoogkwalitatieve 

afwerking alsook de energiebesparende maatregelen die voor dit project worden genomen. 

Aspecten zoals bereikbaarheid, rust, water en duurzaamheid lagen aan de basis van het ontwerp voor het 

nieuwbouwproject. Het Architectenburo De Muynck Guy heeft al deze pijlers geïntegreerd in een 

architecturaal hoogwaardig concept. 
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1. BOUWTEAM: 

Het gebouw wordt opgetrokken in materialen van eerste keuze. Dit zal de degelijkheid en het esthetisch 

uitzicht van het gebouw waarborgen. De werken zullen uitgevoerd worden door gespecialiseerde 

aannemers welke onder toezicht staan van het bouwteam. Voor de keukens, vloeren en sanitaire 

voorzieningen werken we samen met selectief gekozen speciaalzaken. 
 

1.1. Ligging 

 

 

Liggingsplan project ”Vue sur la Lys ” 

Het project ”Vue sur la Lys heeft een prachtig uitzicht over de Leie en de omliggende natuur. Deze unieke 
locatie biedt ook allerlei ontspanningsmogelijkheden zoals fietsen of wandelen.   
 
De centrale ligging in Komen zorgt ervoor dat er allerlei faciliteiten (treinstation, bushaltes, supermarkt, 
zwembad, …) op wandelafstand van het project te bereiken zijn. 
In ongeveer 10min rijden bevindt u zich op de A19 richting Kortrijk of Ieper.  

  
Door de centrale ligging en vlotte bereikbaarheid in combinatie met de hedendaagse en verrassende 

architectuur van de woonentiteiten willen we met project “Vue sur la Lys” een ruim publiek aanspreken 

die bereikbaarheid, ecologie, water en rust heel belangrijk vinden.  

1.2. Architect: 

Architect Guy De Muynck studeerde in 1974 af aan het Sint-Lukas-Instituut te Gent.  In de loop der jaren 

realiseerde hij talloze kleine en grote projecten, voornamelijk in de streek rond Gent en Deinze. Door de 

groeiende vraag heeft Guy De Muynck zich in de loop der jaren omringd met verschillende medewerkers. 

Vandaag bestaat het architectenbureau dan ook uit een enthousiast team van specialisten die allen samen 

tientallen jaren ervaring hebben in de bouwwereld. 
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1.3. Handelszaken: 

Voor de keukens, vloeren en sanitaire voorzieningen werken we samen met selectief gekozen 

speciaalzaken. Bij deze zaken kan u met het vooropgestelde budget uw appartement samenstellen naar 

uw eigen wensen en smaak.  

Een van onze medewerkers zal u tijdig uitnodigen om gezamenlijk de standaardkeuzes te overlopen. Om 

misverstanden te voorkomen gebeurt alle communicatie of bezoeken met iedere leverancier altijd met 

medeweten van onze medewerker. 

2. ALGEMEEN: 

Onderstaande gegevens hebben enkel als doel de koper uitgebreid in te lichten over de te voorziene 

bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal. 

De gegevens zijn dus niet-limitatief en niet-bindend. 

Deze technische beschrijving vormt een ondeelbaar geheel met de koopovereenkomst en de 

bouwplannen. Indien in de bijzondere voorwaarden geen afwijkingen zijn bepaald, blijft de 

koopovereenkomst –technische omschrijving integraal van toepassing. Het lastenboek geeft de 

toekomstige eigenaars een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit en de afwerking van het 

gebouw. Het is niet de bedoeling om alle verwerkingsmethoden mee te geven. De uiteindelijke kopers 

kunnen voor hun aangekocht appartement alle bijkomende informatie bekomen bij de bouwheer. 

Als bouwheer streven we naar een architecturale constructie met een optimale inrichting welke een 

minimum aan onderhoud vergt. De koper krijgt op de nodige momenten inspraak met betrekking tot de 

inrichting: type vloer, badkamer, keuken,… 

Om de goede realisatie en kwaliteit van de overeenkomst en de constructies te garanderen worden 

volgende verzekering afgesloten: 

• ABR-verzekering (waarborg tijdens de uitvoering van de werken voor alle partijen betrokken 

in het bouwproces). 

 

2.1. Plannen en materialen: 

De plannen die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opmaken van de 

koopovereenkomst. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als basis 

genomen voor de gegevens die voorkomen in de notariële akten. Zowel de architect, bouwheer, 

aannemer als studiebureaus hebben het recht om wijzigingen aan te brengen. Hetzij om ze in 

overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om technische, structurele, 

artistieke, wettelijke of esthetische aard, zonder echter de kwaliteit te schaden. De koper wordt mogelijks 

op de hoogte gesteld van eventuele aanpassingen. Noodzakelijke aanpassingen wegens constructieve of 

esthetische redenen zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 

Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan 

niet vermeld op de plannen.  

De opgegeven bouwoppervlakten worden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren tot aan de 

as van de scheidingsmuren tussen twee appartementen of de as van de scheidingsmuur met de 

gemeenschappelijke delen.  

De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. Verschillen 

die zouden voorkomen, hetzij in min of meer zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die 

in geen geval de overeenkomst op één of ander manier zouden wijzigen. In geen geval kunnen partijen 

zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding of een supplement te eisen. 
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De aanduiding van het meubilair op de plannen is enkel ten titel van inrichting en visualisatie. Deze zijn 

dus louter indicatief en maken geen deel uit van de koopovereenkomst. Verdere decoratiewerken 

(behangen, schilderen, meubilering, gordijnen, verlichtingsarmaturen…) zijn ten laste van de koper. 

3. RUWBOUW: 

3.1. Grond- en afbraakwerken: 

Bouwrijp maken van het terrein: bestaande constructies op het terrein worden gesloopt. Alle 

ondergrondse constructies worden verwijderd voor zover dit voor de uitvoering van het project 

noodzakelijk is. Het graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van funderingen, liftputten en 

rioolsysteem zit in deze post vervat. 

3.2. Funderingen: 

De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de ingenieur stabiliteit. 

De funderingen worden aangezet op de vaste, ongeroerde grond. Het gebouw zal worden opgetrokken 

van op nieuwe funderingen binnen de bestaande contouren van het perceel. De aannemer is vrij het 

systeem toe te passen dat hij verkiest in samenwerking met het studiebureau stabiliteit. 

3.3. Riolering: 

De riolering wordt uitgevoerd conform de gemeentelijke en gewestelijke voorschriften. De aansluitingen 

van de privé-installaties op de openbare riolering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de 

gemeentelijke verordeningen. Het debiet bepaalt het verloop en sectie van de leidingen. 

De uitvoering zal geschieden in kunststofbuizen en worden uitgevoerd volgens de schema’s en diameters 

vermeld op het rioleringsplan. Het schema wordt opgesteld door de ingenieur technieken of architect. De 

standleidingen verlopen in de kokers en zijn van kunststof. De rioleringen in de technische kokers zijn uit 

te voeren in PE met toepassing van alle bijhorende hulpstukken: spuitstukken, toezichtkleppen, T-

stukken… etc. De buizen mogen geen enkel gebrek vertonen en mogen in geen geval geplooid worden, 

hiervoor zijn steeds speciale hulpstukken te gebruiken.  

3.4. Nutsvoorzieningen: 

In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via ondergrondse doorgangen 

binnengebracht en dit volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen (water, riolering, 

elektriciteit, distributie, telefoon, …). Alle aansluitkosten zijn ten laste van de kopers. De lokalen voor 

meters en privé-tellers bevinden zich in een gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers van de 

residentie. 

De installaties in de privatieve delen worden gekeurd door een onafhankelijke organisatie. Met dit 

keuringsverslag dient de koper zijn leverancier (gas, water, elektriciteit) opdracht te geven de meters 

officieel te openen. De bouwheer zal de koper verwittigen van zodra de attesten ter beschikking liggen. 

De koper dient de nodige acties te ondernemen binnen de twee werkweken voor het openen van de 

meters. De koper ontvangt een document met een contractvoorstel van de energieleverancier. Hij dient 

een ondertekende kopie te bezorgen aan de aannemer. Bij keuze voor een andere leverancier dient de 

opdrachtgever er zelf voor te zorgen dat het contract wordt afgesloten. 

Alle aansluitings-, indienststelling-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, 

gas, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distributie) zij niet in de koopsom inbegrepen en vallen dan 

ook ten laste van de koper. De individuele verdeelborden staan in de berging van elke wooneenheid. De 

hoofdtellers staan op het gelijkvloers in de gemeenschappelijke ruimtes. Iedere bewoner krijgt een sleutel 

tot deze afgesloten ruimte. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de 
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nutsleidingen aan de bouwheer voldoen. Het gaat om werken die verplicht door de 

nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken 

specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen. Na aansluiting zijn de kosten van 

verbruik van de nutsvoorzieningen voor de aangekochte unit voor rekening van de koper. 

3.5. Metselwerk: 

De dragende muren bestaan uit metselwerk (snelbouwsteen of silicaatsteen) en gewapend beton. Het 

niet-dragend metselwerk bestaat uit gipsblokken. 

Het is de koper niet toegelaten wijzigingen aan zijn eigendom aan te brengen die de akoestische kwaliteit 

zouden verminderen. Hiermee wordt onder meer bedoeld: 

• Het doorboren van scheidingswanden of ontdubbelde wanden. 

• Het veroorzaken van contacten zodat de functie van de zwevende vloer wordt verminderd of 

tenietgedaan. 

• Het plaatsen van luidruchtige toestellen. 

Ter hoogte van het afgewerkt vloerpeil van het gelijkvloers en ter hoogte van de terrasdeuren wordt een 

waterdichte laag aangebracht bestaande uit een epdm-folie of roofing. 

Op de nodige plaatsen wordt er een waterkering aangebracht (onder de vorm van een DPC-folie). 

De buitenwanden van de parking bestaan uit betonblokken of snelbouwstenen. De binnenwanden van de 

parking bestaan uit gemetste betonblokken. 

3.6. Gevelmaterialen: 

De gevels in paramentsmetselwerk worden uitgevoerd als spouwmuur opgebouwd als: 

binnenspouwbladen in metselwerk of beton, spouwisolatie met een dikte en isolatiewaarde i.f.v. de 

beoogde energiestandaard, luchtspouw, buitenspouwblad in parementmetselwerk. Het kleur en type van 

de gevelstenen worden gekozen door de bouwheer in samenspraak met de architect. Het al dan niet 

voegen van de gevelstenen heeft geen invloed op de isolerende waarde, maar is inherent aan de keuze 

van de steen. 

De uitbouwen in de gevels zijn voorzien in architectonisch beton. 

Het kleur van het architectonisch beton (gradatie van wit) zal gekozen worden door de bouwheer in 

samenspraak met de architect. 

De gevels in buitenpleisterwerk zijn voorzien van de nodige isolatielagen, een wapeningslaag en 

afgewerkt worden met een pleisterlaag. Het kleur van het pleisterwerk (gradatie van wit) zal gekozen 

worden door de bouwheer in samenspraak met de architect. 

3.7. Pleisterwerken: 

Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren, op plaatsen van de voegen en 

waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen, die 

echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de 

gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de koper aanvaard te worden. Bij een eerst 

volgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden en zullen zij zich nadien 

normaal gezien niet meer vertonen. Het dichten is ten laste van de koper. In geen geval geven deze 

aanleiding tot een schadevergoeding of het staken van betalingen. 

Als ondergrond voor de wandbekleding met faience in de badkamers en douchecellen in de natte zones 

(bad / douche) wordt een waterwerende bezetting uit cementmortel of soortgelijk aangebracht.  
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Alle wanden en plafonds in metselwerk of beton (met uitzondering van het plafond in de berging van het 

appartement) worden glad afgewerkt met normale afwerkingsgraad met een éénlaagse pleisterlaag 

(zoals beschreven in TV 199, uitgave WTCB 1996). Dit houdt in dat de wanden klaar zijn voor de schilder. 

Aangezien er geen schilderwerken voorzien zijn in de koopsom dient de schilder van de koper dus in te 

staan voor het nodige opstop en plamuurwerk alvorens de schilderwerken kunnen aanvatten. Alle hoeken 

worden beschermd met hoekijzers, behalve de deurkozijnen. 

Alle wanden en plafonds in gipskarton worden schilderklaar opgeleverd. 

Op de gelijkvloerse verdieping (de overdekte parking) wordt de onderzijde van de draagplaat niet 

afgewerkt. De volgende gemeenschappelijke delen worden wel bepleisterd: traphal, lifthal. De overige 

wanden van de parking worden niet bepleisterd (en ook niet geschilderd). 

4. DAKWERKEN: 

Er zal bijzonder aandacht worden geschonken aan: 

• Een degelijke afwatering van de daken 

• Voorschriften van de leveranciers van de betrokken materialen 

• De maximale toelaatbare doorbuiging, volgens de raadgevingen van de stabiliteitsingenieur. 

Alle dakdichtingswerken zijn uit te voeren door gespecialiseerde vaklui en met geschikte materialen en 

worden 10 jaar gewaarborgd. 

De platte daken in beton worden afgewerkt met hellingsbeton, dampscherm, isolatie en dakdichting. De 

nodige hellingen worden erin verwerkt voor een perfecte afvoer van het regenwater. Dakrand wordt 

uitgevoerd in aluminium. 

Het dak van de garage wordt afgewerkt met een vegetatiedak (groendak). 

5. BUITENSCHRIJNWERK: 

Alle buitenschrijnwerk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in PVC, uit te voeren in een door de bouwheer te 

bepalen kleur. Alle raam- en deurgehelen beantwoorden aan de algemene prestatiecriteria inzake 

luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, mechanische sterkte en bestendigheid tegen winddruk. Ten 

aanzien van de kleurstabiliteit van de buitenzichtvlakken, wordt een garantie verstrekt van 10 jaar. Alle 

buitenschrijnwerken zijn voorzien van dubbele beglazing met maximale k-waarde 1,0. De raamgehelen 

voldoen aan de nieuwste energie-prestatieregelgeving (EPB). Raamroosters worden geplaatst in glas waar 

nodig. 

 

Een tablet in natuursteen wordt voorzien aan de binnenzijde bij ramen die niet tot op de grond komen. 

Aan de buitenzijde sluit het schrijnwerk aan met de gevelafwerking door middel van een elastische 

voegvulling. 

Alle borstweringen van de terrassen, etc. worden uitgevoerd volgens de nauwkeurige detailplannen van 

de architect in glas en aluminium. Kleur en type te kiezen door de architect. 

De plaatsing gebeurt conform de gestelde eisen van de fabrikant en overeenkomstig met de vigerende 

normeringen en technische voorschriften. 

De parking zal afgesloten worden met een sectionaalpoort. Deze kan bediend worden met een 

afstandsbediening (standaard 1 per parkeerplaats), een codeklavier (langs buiten) of een drukknop (langs 

binnen). 

De staanplaatsen zullen gescheiden worden door een markering op de grond. 
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6. BINNENSCHRIJNWERK: 

6.1. Deuren: 

6.1.1. Inkomdeur: 

De inkomdeur van de appartementen en woningen zijn vlakke schilderdeuren brandwerend RF 1/2u met 

volle kern met binnenkassement en deuromlijsting en voorzien van een veiligheidsslot (drie horizontale 

pinnen). De zijde van de inkomdeur aan de gemeenschappelijke hal wordt geschilderd afgewerkt. De 

koper dient de binnenzijde van de inkomdeur zelf te (laten) schilderen. De deurkruk op deze deur wordt 

uniform bepaald door de bouwheer. 

6.1.2. Binnendeuren: 

De binnendeuren van de appartementen zijn standaard schilderdeuren met inox hang- en sluitwerk, 

opgehangen aan 3 paumellen en kruk. 

6.1.3. Slot- en sluitwerk: 

Er wordt een speciale sleutelcombinatie geïnstalleerd zodat men per wooneenheid maar één 

toegangssleutel nodig heeft voor de inkomdeur, wooneenheid en garage. Standaard worden drie sleutels 

afgeleverd. Dit alles om de veiligheid van het project en de wooneenheden te garanderen. 

De sasdeur en inkomdeur van de gemene delen worden enkel voorzien van een elektrisch rolslot. Beide 

zijn eveneens voorzien van een dagslot. De sasdeur zal via een videofoon worden bediend. 

6.2. Wanden: 

De niet-dragende wanden in de appartementen zullen uitgevoerd worden met gipsblokken. 

6.3. Meubilair: 

De keukenuitrusting en het lavabomeubel in badkamer zijn inbegrepen. Het overig meubilair aangeduid 

op de plannen is niet voorzien en louter indicatief. Gordijnkasten zijn dus niet voorzien in de aankoopsom. 

7. VLOER- EN TEGELWERKEN: 

Het gamma van de vloer- en wandbekleding wordt bepaald door de bouwheer en voorgesteld in de 

toonzaal van Van Hulle Bouwservice N.V. te Tielt. De vloer- en wandbekleding wordt geplaatst in 

overeenstemming met de individuele besproken kleurkeuze. 

Bij keuze van andere types bekleding kunnen naast een verrekening in de handelswaarde ook duurdere 

plaatsingsmodaliteiten verrekend worden. 

7.1. Opbouw: 

• Vloerafwerking 

• Zandcementchappe 

• Akoestische mat 

• Isolerende uitvullingslaag 

 

7.2. Vloerbekleding: 

Standaard wordt een uitvoering voorzien handelswaarde € 40,- /m2 incl. BTW voor alle appartementen.  

Indien door welke reden dan ook (vb. door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht 

speciale of bijkomende eisen te stellen aan de ondergrond, dienen deze voor aanvang van de werken 
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duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder prijsbestek. Tegels worden 

standaard in wit of grijs opgevoegd. 

7.3. Wandbetegeling: 

De wandbetegeling in de badkamer wordt een handelswaarde voorzien van € 30,- /m2 incl. BTW voor 

alle appartementen. 

De tegels worden recht op recht geplaatst. De wandbetegeling wordt standaard in wit of grijs opgevoegd. 

In appartementen A1.1, A1.2, B1.1, B1.2, C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, A2.1, A2.2, B2.1, B2.2, C2.1, C2.2, C2.3, 

C2.4, A3.1, A3.2, B3.1, B3.2, C3.1, C3.2, C2.3, C3.4, A4.1, A4.2, B4.1, B4.2, C4.1, C4.2, C4.3, C4.4 en C5.1 

zijn de drie wanden van de douche betegeld. 

In appartementen A5.1, B5.1 en C5.2 zijn de twee wanden van de douche betegeld.  

8. KEUKEN: 

8.1. Algemeen: 

De volledig uitgeruste keuken is ontworpen en zal worden geplaatst door  keukeninstallateur IXINA Ieper 
en omvat de levering en plaatsing van een volledig geïnstalleerde keuken, elektrische apparatuur, 
gootsteen en inclusief dampkap (altijd met koolstoffilter te voorzien). De keuken ingetekend op de 
verkoopplannen is louter illustratief. 

8.2. Toestellen: 

Voor de keuken zal een budget voorzien worden naar gelang het type keuken er geplaatst wordt. 

 

• Appartementen  A1.1, A1.2, B1.1, B1.2, C1.1, A2.1, A2.2, B2.1, B2.2, C2.1, A3.1, A3.2 B3.1, B3.2, 

C3.1, A4.1, A4.2, B4.1, B4.2 en C4.1 hebben een budget van €10 025.44 incl. BTW. 

• Appartementen C1.2, C2.2, C3.2 en C4.2 hebben een budget van €8997.12 incl. BTW. 

• Appartementen C1.3, C2.3, C3.3 en C4.3 hebben een budget van  €9707.58 incl. BTW. 

• Appartementen C1.4, C2.4, C3.4 en C4.4 hebben een budget van €9250.24 incl. BTW. 

• Appartement A5.1 heeft een budget van €11 633.52 incl. BTW. 

• Appartement B5.1 heeft een budget van €10 328.72 incl. BTW. 

• Appartement C5.1 heeft een budget van €8796.48 incl. BTW. 

• Appartement C5.2 heeft een budget van €11 817.68 incl. BTW 

 

Het budget omvat de levering en de plaatsing van de keuken en van de keukentoestellen. De koper maakt 

de keuze voor een keuken bij de leverancier, waarvan de prijs wordt verrekend t.o.v. het voorziene 

budget. Het verschil in prijs in plus is ten laste van de koper. 

Bij de keuze door de koper van goedkopere materialen wordt geen minprijs verrekend. Bij keuze door de 

koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de handelswaarde bij de 

handelaar en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten. 

9. TECHNIEKEN – SANITAIR: 

Alle aanvoerleidingen zijn voorzien in functie van de per wooneenheid voorziene sanitaire toestellen. Per 

eenheid wordt een individuele watermeter voorzien. De waterleidingen worden uitgevoerd in vernette 

polyethyleen kunststofbuizen omgeven door een beschermmantelbuis. De plaatsing gebeurt volgens de 

normen en voorschriften van de leverende firma. Het distributiesysteem voor koud en warm sanitair 

water omvat naast de kunststofleidingen ook de aansluitgarnituren en collectoren. Het warm water wordt 
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vanaf de boiler en/of gaswandketel tot in de badkamer, douchecel en keuken gebracht. Uitrusting 

voorzien voor zover dit zou voorkomen op het bouwplan. 

De technische kokers worden gedimensioneerd in functie van de ventilatiekanalen, de gecombineerde 

luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoer van de CV-installatie, de regenwaterafvoeren, de sanitaire 

afvoeren en de aanvoerleidingen voor gas, water en elektriciteit. De technische kokers zijn aangeduid op 

de typeplannen en zijn te beschouwen als vaste elementen. 

Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC of PE buizen, met aansluiting op het rioleringssysteem. 

Voor wasmachine en droogkast zijn de nodige voorzieningen standaard, droogkast dient wel met 

condensatie te zijn. 

Het sanitair wordt geïnstalleerd door een gespecialiseerd vakman. De ingetekende sanitaire toestellen op 

de verkoopsplannen en de afmetingen zijn enkel te beschouwen als richtinggevend en niet-bindend.  

Voor de sanitaire toestellen wordt een budget voorzien dat de koper kan besteden bij de door de 

bouwheer aangeduide installateur zijnde Sax Sanitair te Ieper. Het budget varieert volgens het type 

appartement /  badkamer. Dit budget bedraagt: 

• Type I : € 4.111.37 incl. BTW 

• Type II : € 4.111.37 incl. BTW 

• Type III : € 4.037,56 incl. BTW 

• Type IV : € 4.162,19 incl. BTW 

Type I : A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, C1.1, 

C1.2, C1.4, C2.1, C2.2, C2.4, C3.1, C3.2, C3.4, C4.1, C4.2, C4.4 

Type II : C1.3, C2.3, C3.3, C4.3, C5.1 

Type III : A5.1, B5.1 

Type IV : C5.2 

 

Het budget omvat zowel levering als plaatsing. De koper maakt een keuze voor sanitaire toestellen bij 

de leverancier, waarvan de prijs wordt verrekend t.o.v. het voorziene budget. 

 Bij de keuze door de koper van goedkopere materialen wordt geen minprijs verrekend. Bij keuze door 

de koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de handelswaarde bij de 

handelaar en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten. 

 

10. Technieken – Verwarming: 

De privatieven worden individueel verwarmd op aardgas met een individuele, gaswandketel met 
doorstroom-warm-watervoorziening. De centrale verwarmingsketel is van het gesloten type, 
condenserend, met concentrische rookgasafvoerschouwen die wordt aangesloten op een collectieve of 
individuele CLV-schouw. Deze ketel staat in voor de verwarming van de radiatoren en de productie van 
warm water. Voor een onmiddellijke warmwater afgifte beschikt de ketel over een ingebouwde boiler. 
Voor elke wooneenheid wordt de ketel voorzien in de berging. 

De radiatoren zijn omkaste plaatstalen radiatoren in witte kleur met wandaansluiting onderaan. Vlakke 

voorpanelen kunnen als optie gekozen worden. 

Alle radiatoren zijn voorzien van een thermostatische kraan gecombineerd met een regelbare 

ruimtethermostaat opgesteld in de leefruimte. Volgende temperaturen worden gewaarborgd bij een 

buitentemperatuur van -10°C, een watertemperatuur in de ketel van 50/70 °C en een windsnelheid van 

max. 5m/sec. 

• Living: 22°C 
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• Slaapkamers: 22°C 

• Badkamer: 24°C 

• Inkomhal en nachthal: 18°C 

• Keuken: 20 °C 

 

De garage, trapkokers, gemeenschappelijke hallen, kelder en technische lokalen worden niet verwarmd.  

11. Technieken – Ventilatie: 

Er is een ventilatie van type: systeem D. Dit systeem wordt al jaren gebruikt bij kwalitatieve 

bouwprojecten. Dankzij de innovatieve technologie wordt de woning optimaal geventileerd. De 

vervuilde lucht wordt weggetrokken uit de ‘natte’ ruimtes : keuken, bergingen, toiletten, badkamers, 

douchecellen. De aanvoer van verse lucht (slaapkamers, leefruimtes) gebeurt door het inblazen van 

propere lucht die verkregen wordt van buitenaf. 

Onder de binnendeuren wordt telkens + 1 cm vrije ruimte voorzien als doorvoeropening voor de 

ventilatie van de ‘droge’ naar de ‘natte’ ruimtes. 

12. Technieken – Elektriciteit: 

12.1. Algemeen: 

De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installatie (AREI), aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. De voeding van de 

appartementen gebeurt op basis van een dubbel uurtarief. De installatie zal gekeurd worden door een 

officieel erkend controlebureau. De installatie wordt onder een garantie geleverd vanaf de voorlopige 

oplevering. De installatie omvat de plaatsing van alle verbindingen, draden, schakelaars en stopcontacten. 

Iedere wooneenheid is voorzien van een schakelbord met automatische zekeringen en 

differentieelschakelaars (eigen aansluitkast). De verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien. De elektrische 

inrichting zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor 

de bedeling zorgt en gekeurd worden door een erkend organisme. 

Op het gelijkvloers wordt een centrale aansluiting voorzien met voor iedere eenheid een eigen 

aansluitkast. Voor de centrale ruimten worden aparte aansluitkasten voorzien. Ieder appartement wordt 

voorzien van een eigen aansluiting van 40A per unit op centrale kasten van Eandis. De meterkasten dienen 

tevens als stijgpunt voor de voedingskabels. 

De leidingen van de appartementen worden verzonken geplaatst, behalve in de berging. In de parking 

worden ze in opbouw geplaatst. De individuele meters worden opgesteld in een gemeenschappelijke 

ruimte. Elke wooneenheid is voorzien van een eigen zekeringkast met automatische zekeringen en 

verliesstroomschakelaars. 

In de wooneenheden zelf zijn geen verlichtingstoestellen voorzien. 

Op de terrassen aan de livings en slaapkamers wordt minimum 1 lichtarmatuur per balkon/ terras 

voorzien, keuze en kleur te bepalen door de architect en uniform voor het gehele gebouw. Van deze 

opstelling wordt wegens esthetische redenen niet afgeweken. De schakelaar hiervan is voorzien aan de 

binnenzijde. Bovendien is elke unit voorzien van een videofoonverbinding met de centrale toegang, 

waarmee een spreek-/luisterverbinding kan worden gemaakt en de sasdeur kan worden geopend. 



13 
 

 

12.2. Stopcontacten en schakelaars: 

De schakelaars en stopcontacten zijn in witte kleur (of gelijkaardig). Alle schakelaars worden op een 

hoogte van ong. 83cm geplaatst. Alle stopcontacten worden op een hoogte van ong. 20-25cm geplaatst, 

tenzij anders vermeld (hoogtemaat in center van contactdoos). Eventuele optionele wandlichtpunten zijn 

voorzien op een hoogte van +/- 1,80m. Voor ingebruikstelling wordt de elektrische installatie nagezien op 

perfecte werking door een erkend keuringsorganisme. De voorzieningen worden ingebouwd volgens een 

afzonderlijk technisch grondplan. Het plan heeft voorrang op onderstaande opsomming. Onderstaande 

lijst is niet bindend per unit daar niet alle units beschikken over een nachthal, berging, etc.. 

Volgende elektrische installaties zijn minimum voorzien: 
 

• Inkomhal en nachthal 
o 2 lichtpunten aan plafond 
o 1 stopcontact 
o 1 deurbelknop aan buitenzijde 

 

• Living 
o 1 lichtpunt aan plafond 
o 2 schakelaars 
o 4 stopcontacten 
o 1 TV aansluiting 
o 2 data RJ45 aansluiting 
o 1 videofoon met elektrisch slot  
o 1 thermostaat 

 

• Keuken 
o 1 lichtpunt aan plafond 
o 1 lichtpunt onder hangkast (indien gekozen bij keukenfabrikant) 
o 4 stopcontacten 
o 1 aansluiting voor kookplaat 
o 1 stopcontact voor vaatwas 
o 1 stopcontact voor koelkast/diepvriezer 
o 1 stopcontact voor dampkap 
o 1 stopcontact voor oven 

 

• Eetruimte 
o 1 lichtpunt aan plafond 
o 2 schakelaars 
o 2 stopcontacten 

 

• Berging (technisch) 
o 1 lichtpunt aan plafond 
o 1 schakelaar 
o 1 stopcontact 
o 1 stopcontact voor wasmachine 
o 1 stopcontact voor droogkast 
o 1 voeding voor verwarmingsketel 
o 1 voeding distributie TV – internet 
o 1 voeding ventilatie-unit 
o 1 zekeringkast 

• Badkamer 
o 1 lichtpunt aan plafond 
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o 1 voeding voor lichtpunt aan wastafelmeubel 
o 1 schakelaar 
o 2 stopcontacten 

 

• Toilet 
o 1 lichtpunt aan plafond 
o 1 schakelaar  

 

• Slaapkamer 1 
o 1 lichtpunt aan plafond 
o 2 schakelaars 
o 4 stopcontacten 
o 1 TV aansluiting voorzien in één slaapkamer 
o 2 data RJ45 aansluitingen 

 

• Slaapkamer 2 en/of 3 
o 1 lichtpunt 
o 2 schakelaars 
o 4 stopcontacten 
o 1 TV aansluiting voorzien in één slaapkamer 
o 2 data RJ45 aansluitingen 

 

• Terras (op elk terras) 
o 1 lichtarmatuur gekozen door architect  

(wand - of plafondarmatuur, afhankelijk van type terras) 
o 1 schakelaar met verklikkerlampje, binnen te plaatsen 
o Hermetisch stopcontact (1 per app) 

 
Bijkomende lichtpunten, stopcontacten, distributiekabel, etc. kunnen voorzien worden op vraag van de 
koper. Hiervoor wordt een meerprijs doorgerekend van de materialen vermeerderd met de plaatsingskost 
bovenop de totale meerprijs. 

13. OMGEVINGSAANLEG: 

13.1. Verhardingen: 

De wandelpaden worden uitgevoerd in waterdoorlatende klinkers en/of siergrind 
 
De inrit naar de parkeerruimte is voorzien in geborsteld of geribd gewapend beton. 
 
De terrasafwerking voor het loopvlak bestaat uit houten beplanking voor alle appartementen. 

 

13.2. Gemeenschappelijke tuin: 

Aan de voorzijde van het project zal er een gemeenschappelijke tuin ingericht worden. Beplanting zal 

uitgevoerd worden in de randbuffer boven de volle grond.  

 

14. BRANDPREVENTIE: 

Alle brandpreventiemaatregelen opgenomen in het verslag van de brandweer zijn ten laste van de 

bouwpromotor. De residentie zal opgericht worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 



15 
 

 

en/of de gemeentelijke verordeningen, in voege op datum ter toekenning van de bouwvergunning, om 

te voldoen aan de eisen betreffende brandbeveiliging. 

Per unit worden de voorgeschreven brandmelders aangebracht. De traphal beschikt ook over 

brandmelders. 

Indien nodig worden haspels voorzien op de plaatsen aangeduid door de brandweer of architect. 

Eveneens zal de nodige signalisatie voorzien worden in de algemene delen. 

De traphal beschikt over een luik voor eventuele rookevacuatie, deze kan bediend worden van op het 

gelijkvloers. 

 

15. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN: 

15.1. Inkom: 

De inrichting van de inkomhallen is voorzien en volledig afgewerkt. Hier zijn alle voorzieningen getroffen 

betreffende de videofonie. 

15.2. Brievenbussen: 

De bouwheer voorziet een brievenbusensemble.  

15.3. Lift: 

Alle inkomhallen beschikken over een lift met de liftmotor opgesteld in de liftschacht en met een 

maximale bezetting van 630kg en 8 personen. De lift is voorzien van een alarm- en telefooninstallatie. De 

liftkooi wordt afgewerkt met wanden en plafonds conform gelijkaardige installaties. De vloer bestaat uit 

dezelfde vloer als in de inkomhal en wordt gekozen door de bouwheer. De lift voldoet aan de Europese 

Richtlijn EN 81-1 en 95/16/EG. Bovendien is de lift toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De lift wordt voor 

indienststelling gekeurd door een erkend organisme. 

15.4. Vloeren: 

De vloeren van de gemeenschappelijke inkomhallen en de gemene delen op de verdiepingen worden 

afgewerkt in vloertegels uit natuursteen-look met bijhorende plinten. Het type tegel, grootte en kleur 

worden bepaald door de bouwheer. 

In de parking wordt de betonvloer gepolierd. Dit is daar tevens de definitieve vloerafwerking. 

15.5. Trappen: 

De trappen en bordessen in de gemeenschappelijke traphallen worden bekleed rekening houdend met 

hetzelfde materiaal als de inkomhallen. De onderzijde van de trapelementen wordt bepleisterd. 

15.6. Deuren: 

De deuren van technische lokalen, trappenhuizen en sassen hebben een RF-waarde volgens de geldende 

normen. Indien noodzakelijk zal volgens de geldende normen eveneens een deurpomp voorzien worden. 

De deuren zijn eveneens geschilderd en voorzien van het nodige hang- en sluitwerk en een deurkruk. 

15.7. Technieken – elektriciteit: 

De algemene delen worden voorzien van een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet. De aansluiting 

dient voor de voeding van de verlichting, ventilatie, toegangscontrole en overige installaties.  
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In de gemeenschappelijke delen worden volgende elektrische voorzieningen op basis van de keuze van 

de bouwheer voorzien: 

• Lichtpunten, bewegingsdetectoren op minuterie en armaturen (ingesteld op minuterie) in de 

trapzalen en gemeenschappelijke hallen. 

• Voorzieningen voor de liftinstallatie. 

• Veiligheidsverlichting. 

• Buitenverlichting. 

• Voorzieningen voor de branddetectie. 

• Lichtpunten, detectoren en armaturen in de gemeenschappelijke inkomhal. 

• Een volledige videofooninstallatie verbindt alle wooneenheden met de inkomhal van het 

gebouw. 

• Iedere wooneenheid beschikt over een videofoon voor het bedienen van het elektrisch 

deurslot. 

• Tellerkast volgens stroomleverende maatschappij. 

• Verdeeldoos telefonie en kabeldistributie in tellerlokaal elektriciteit. 

Het type en kleur van de schakelaars en stopcontacten in de gemene delen zijn te bepalen door de 

bouwheer.  

15.8. Schilderwerken: 

In de gemene delen worden alle inkomhallen, trapkokers volledig afgewerkt en geschilderd. Het kleur 

wordt bepaalt door de bouwheer en zal uitgevoerd worden in kleuren die de standing van het project ten 

goede komen. De muren van de garage worden niet geschilderd opgeleverd. 

De schilderwerken zullen pas plaatsvinden na voorlopige oplevering van de privatieven om verhuisschade 

te voorkomen. 

15.9. Signalisatie: 

De signalisatie is inbegrepen bij de oplevering van het gebouw. Dit houdt in: de niveauaanduidingen in de 

liftbordessen en traphallen, aanduiding van de vluchtwegen en uitgangen, aanduiding van 

brandbestrijdingsmiddelen, de huisnummers op het gelijkvloers, de woonentiteit nummers, de benaming 

van het complex, de benaming van de gemeenschappelijke lokalen. 

15.10. Onderhoud: 

De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de Handleiding 

van het Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het 

Bouwbedrijf (W.T.C.B.). 

Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen, zal de 

bouwheer ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid ter zake. 

De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodiek onderhoud overeenkomstig voormelde 

richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwisting. 

De koper verklaart te weten dat de elektrische installatie binnen de vijfentwintig jaar na de keuringsdatum 

opnieuw moet worden gekeurd door een erkend organisme overeenkomstig artikel 271 AREI, en dat dit 

dan op zijn kosten en initiatief moet gebeuren. 
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BIJZONDERE BEPALINGEN: 

• De lokalen zullen opgeleverd worden na een eerste opkuis. Het grondig opkuisen van ramen, 

vloeren, sanitaire apparaten, enz… is ten laste van de koper. 

• Het is de koper niet toegelaten, werken van om het even welke aard, voor de definitieve 

overname van het gebouw door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke 

toelating van de bouwheer. 

• Toegang tot de werf is gedurende het volledige bouwproces verboden. Een eventueel werfbezoek 

kan enkel mits voorafgaandelijke aanvraag, en kan enkel mits begeleiding van bouwheer of 

aannemer. 

• De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, zijn enerzijds 

geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds behoort dit niet onder de 

verantwoordelijkheid van de promotor, architect of aannemer. Het gaat hier immers om 

verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 

• De plannen van het gebouw, die aan de kopers worden overhandigd, zijn opgemaakt te goeder 

trouw door de architect. Indien beperkte afwijkingen zich voordoen, zowel in meer als in min, 

zullen deze beschouwd worden als aanvaardbare verschillen die in geen geval de eis tot 

schadevergoeding, door één der partijen rechtvaardigen. De erelonen van de architect zijn 

inbegrepen in de prijs. De binnenhuisinrichting is niet inbegrepen in dit loon. De secties van 

kolommen en balken worden bepaald door de ingenieur, onder toezicht van de architect. 

Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige 

leidingen, al of niet vermeld op de plannen. De aanduiding van meubilering op de plannen is enkel 

ten titel van illustratie met uitzondering van de zaken die beschreven werden.  

• De bouwheer/verkoper behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van huidig lastenboek en 

plannen te wijzigen indien deze nodig geacht worden door de architect of voorgesteld worden 

door de bevoegde administratieve overheden.  

• De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de beschrijving 

aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht om wijzigingen 

aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel 

berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen zich 

trouwens in principe slechts voordoen onder welbepaalde economische en commerciële 

redenen: nl. Verdwijning van de markt van de voorziene materialen, leveringstermijn 

onverenigbaar met de normale gang de werken, enz.  

• De nodige accommodatie en tellerkasten voor individuele aansluiting van gas, water en 

elektriciteit zijn voorzien door de bouwheer. De diverse aansluitingskosten bij de netbeheerder 

en de distributiemaatschappijen zijn ten laste van de kopers. 

De individuele aansluiting van TV, internet en telefoon is eveneens ten laste van de koper: de 

nodige wachtleidingen zijn voorzien. (zowel voor Belgacom als Telenet) 

• Wijzigingen en/of aanpassingen welke op het verzoek van de koper worden aangebracht aan de 

bepalingen van dit lastenboek kunnen alleen betrekking hebben op de afwerking van de private 

delen en zullen door de aannemer slechts worden aanvaard voor zover zij ten gepaste tijde 

werden aangevraagd en er een schriftelijk akkoord bestaat nopens aard en prijs, welke steeds ten 

laste is van de koper. 

• M.b.t. mogelijkheid wijziging privatieve delen appartement: dit kan éénmalig zonder kosten. De 

wijziging dient bij het eerste bezoek aan de toonzalen doorgegeven of vast te liggen. Latere 

wijzigingen zullen een kost van € 1.500,- per wijziging impliceren. Alle wijzigingen zullen 

afgetoetst worden in functie van het EPB-rapport en realiseerbaarheid. Hierover neemt de 

bouwheer / aannemer de definitieve beslissing. 

• De tienjarige aansprakelijkheid van de architect gaat in bij de voorlopige oplevering.  


