
 

 
 
 

Businesspark   Van   Rullen   -   Wervik  
Commercieel   lastenboek  

 
 

Menensesteenweg   274,   Wervik  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

v   19/02/2019  
www.vanrullen.be  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

VERKOOPSLASTENBOEK  
 
Bouwheer    : HEXAGON   DEVELOPMENT   PRO   BVBA  

Spanjestraat   141,   8800   Roeselare  
T:   +32   (0)51   79   77   18  

 
Hoofdaannemer    : Beeuwsaert   Construct   BVBA  

Nijverheidslaan   3,   8880   Ledegem  
T:   +32   (0)56   43   18   43  
F:   +32   (0)56   41   28   48  

 
Ontwerp    : Markland   architecten   

Nelson   Mandelaplein   2A,   8500   Kortrijk  
T.   +32   (0)477   88   39   21  

 
Veiligheidscoördina�e    : Feys   BVBA  

Professor   Dewulfstraat   188,   8790   Poperinge  
T.   +32   (0)57   33   27   18  
  F.   +32   (0)57   33   27   19  

 
Notariaat    : Notaris   Chris�an   Lambrecht  

Kortrijksestraat   136,   8501   Kortrijk  
T.   +32   (0)56   35   15   81   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
 



 
 
 

1. VAN   RULLEN  
 

1.1 Ligging  

Het   project   is   gelegen   langs   de   Menensesteenweg   in   Wervik,   begrensd   door   de   Pontstraat   en   landerijen.  
 
 

 
 
 

1.2 Gebouwen  
 

 Het  project  bestaat  uit  20  niet-verwarmde  KMO-units  vervat  in  twee  bedrijfsverzamelgebouwen.  De              
doordachte  planopbouw,  alsook  de  weloverwogen  keuze  van  de  materialen,  staan  borg  om  u  een               
op�maal   comfort   te   verzekeren.  
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1.3 Partners  

 
1.3.1 HEXAGON  

 Hexagon  focust  zich  op  het  herontwikkelen  van  verlaten  en/of  verontreinigde  sites  tot  duurzame              
buurten.  Een  KMO-unit  moet  niet  enkel  degelijk  en  func�oneel  zijn,  ze  moet  ook  in  balans  zijn  met  de                   
omgeving   en   de   stedenbouwkundige   realiteit.  

1.4 Verkoopprijs  
 

Zijn   inbegrepen   in   de   verkoopprijs   :  
● Ereloon  architect,  veiligheidscoördinator,  energiestudie,  stabiliteitsstudie  voor  zover  zij  betrekking          

hebben   op   de   hierbij   ondertekende   plannen.  
 

 
Zijn   niet   inbegrepen   in   de   verkoopprijs   :  

● Nutsaanslui�ngen   
● Eventuele   meerwerken  

 
 
 

2. ADMINISTRATIEVE   BEPALINGEN  
 

2.1 Algemeen  
 

 De  gegevens  hierna  vermeld  zijn  niet-limita�ef  en  hebben  slechts  tot  bedoeling  de  gebruiker  uitgebreid                
in  te  lichten  over  de  te  voorziene  bouwwerkzaamheden  en  over  de  keuze  van  de  gebruikte                
bouwmaterialen,  in  een  begrijpelijke  taal.  Ten  einde  de  toekoms�ge  eigenaar  een  duidelijk  en  beknopt               
overzicht  te  geven  van  de  kwaliteit  en  de  afwerking  van  het  gebouw  werd  dit  beschrijvend  lastenboek                 
ontwikkeld.   Het   lastenboek   hee�   niet   de   bedoeling   om   alle   verwerkingsmethoden   mee   te   geven.  

  
 Het  lastenboek  vormt  een  ondeelbaar  geheel  met  de  verkoopovereenkomst  en  de  verkoopplannen.              
Indien  in  de  bijzondere  voorwaarden  geen  afwijkingen  zijn  bepaald,  blij�  het  lastenboek  integraal  van               
toepassing.     Project   ‘Van   Rullen’   betre�   een   s�jlvolle   construc�e   met   een   minimum   aan   onderhoud.   

 
 

2.2 Plannen   en   verschillen  

 De  bouwheer,  de  architect  en  de  studiebureaus  hebben  elk  het  recht  aan  de  plannen  wijzigingen  aan  te                   
brengen  die  zij  nu�g  of  noodzakelijk  zouden  achten,  hetzij  om  ze  in  overeenstemming  te  brengen  met                 
het  gebruik  van  nieuwe  materialen,  hetzij  om  redenen  van  ar�s�eke,  technische,  structurele,  we�elijke              
of   esthe�sche   aard,   zonder   echter   de   kwaliteit   te   schaden.   

 
 De  plannen  van  het  gebouw  welke  aan  de  koper  overhandigd  werden,  dienen  als  basis  voor  het                  

opstellen  van  de  verkoopovereenkomst.  Voor  wat  betre�  de  afwerking  van  de  KMO-units,  zijn  de               
aanduidingen  op  de  plannen  als  louter  indica�ef  te  beschouwen.  Maatwijzigingen  aan  de  plannen  zijn               
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steeds  mogelijk,  ten  gevolge  van  stabiliteits-  of  technische  redenen.  De  plannen  werden  ter  goeder               
trouw  opgemaakt  door  de  architect  na  me�ng  van  het  terrein.  De  verschillen  welke  zouden               
voorkomen,  hetzij  in  meer  hetzij  in  min,  zullen  beschouwd  worden  als  aanvaardbare  afwijkingen  die  in                
geen  geval  de  overeenkomst  op  één  of  andere  wijze  zouden  wijzigen.  Eventuele  maten  op  de  plannen                 
dienen  te  worden  aanzien  als  “circa”  maten.  Noodzakelijke  aanpassingen  uit  construc�eve  of             
esthe�sche  redenen  van  algemeen  belang  zijn  toegelaten  zonder  voorafgaandelijk  het  akkoord  van  de              
koper   te   bekomen.  

 

 

2.3 Erelonen   en   bijkomende   raadgevers   aangesteld   door   de   gebruiker  
 

 Het  ereloon  van  de  architect  en  de  ingenieur  is  inbegrepen  in  de  verkoopprijs.  Indien  de  koper  echter                   
zou  overgaan  tot  grondige  wijzigingen  aan  de  plannen,  in  zoverre  mogelijk  en  toegestaan,  zal  hiervoor                
een  supplementair  ereloon  gevraagd  worden.  Indien  de  koper  zich  laat  bijstaan  of  adviseren  door  een                
architect,  ingenieur,  expert  of  dergelijke,  zijn  alle  kosten,  erelonen,  etc.  daarvan  te  zijner  laste.  Dit  geldt                 
ook  in  geval  van  betwis�ng  tussen  gebruiker  en  bouwheer,  waarbij  de  door  de  gebruiker  aangestelde                
raadgever  advies  uitbrengt.  In  geen  geval  zal  enige  uitspraak  of  daad  van  deze  derde  de  bouwheer                 
kunnen  binden.  Alle  contractuele  bepalingen  gelden  uitsluitend  en  rechtstreeks  tussen  gebruiker  en             
bouwheer.  

 
 

2.4 Afslui�ngen   /   bezoek   van   de   bouwplaats  

 De  toegang  tot  de  bouwplaats  is  ten  strengste  verboden  voor  iedereen  die  niet  betrokken  is  bij  de                   
uitvoering  van  de  werken,  behalve  indien  hij  een  schri�elijke  toestemming  hee�  of  vergezeld  is  van  de                 
bouwheer  of  van  de  architect  of  van  de  vertegenwoordiger  van  de  bouwheer,  en  dit  uitsluitend  �jdens                 
de  werkuren.  Tijdens  het  weekend  en  de  vakan�edagen  van  de  bouwsector,  is  de  bouwplaats  niet                
toegankelijk,   zelfs   niet   op   eigen   risico.  

 

 De  bezoekers  moeten  zich  in  alle  geval  schikken  naar  het  bouwplaatsreglement.  De  bouwheer  wijst  alle                 
aansprakelijkheid  af  voor  ongevallen  die  zich  op  de  bouwplaats  kunnen  voordoen.  Het  is  de  gebruiker                
van  een  unit  tevens  ten  strengste  verboden  andere  aannemers  op  de  werf  te  brengen  en  werken  te                  
laten  uitvoeren  aan  zijn  unit  vooraleer  de  oplevering  van  de  desbetreffende  kavel  hee�              
plaatsgevonden.  Dit  zou  de  bouwheer  ontslaan  van  alle  verantwoordelijkheid  en  garan�e  ten  opzichte              
van  de  gebruiker  voor  wat  zijn  werk  en  de  hieraan  verbonden  uitvoeringstermijn  betre�.  De               
ingebruikname  van  de  units  en/of  het  laten  uitvoeren  van  werken  door  derden,  niet  aangesteld  door                
de  bouwheer,  zonder  zijn  schri�elijke  toela�ng,  geldt  als  defini�eve  aanvaarding  van  de  priva�eve              
delen.  
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2.5 Aanslui�ngen   nutsvoorzieningen  
 

De  verbruiks-  en  abonnementskosten  tot  het  moment  van  voorlopige  oplevering  zijn  ten  laste  van  de                
bouwheer. Aanslui�ng  op  de  openbare  riolering,  kosten  van  keuring  riolering,  water  en  elektriciteit  zijn               
ten   laste   van   de   koper.   De   aanslui�ngskosten   worden   verrekend   bij   de   akte   of   voorlopige   oplevering.   

 

2.6 Veiligheidscoördinator  
  

 De  bouwheer  stelt  een  veiligheidscoördinator  aan  met  opdracht  tot  coördina�e  van  de  veiligheid,  zowel                
�jdens  de  ontwerpfase  als  de  uitvoering  van  dit  bouwproject,  alsook  het  opmaken  van  het               
pos�nterven�e  dossier.  Het  pos�nterven�e  dossier  zal  uiterlijk  binnen  6  maand  na  de  voorlopige              
oplevering   worden   overgemaakt   aan   de   gebruiker.   

 
 
 

2.7 Materialen,   overeenkomsten   en   taksen  

 De  koper  stelt  de  bouwheer  in  de  mogelijkheid  om  zijn  verbintenis  uit  te  voeren.  Hij  is  derhalve                  
verplicht  binnen  de  10  werkdagen,  zelf  of  via  een  vertegenwoordiger,  te  antwoorden  (per  mail  of  per                 
brief)  op  elk  verzoek  van  de  bouwheer  in  verband  met  de  totstandkoming  van  de  aangekochte  kavel.                 
Bij  gebreke  hieraan  bepaalt  de  bouwheer  of  de  eigendom  afgewerkt  wordt  zoals  voorzien  in  de                
oorspronkelijke   overeenkomst,   dan   wel   of   de   gevraagde   wijziging   zal   worden   uitgevoerd  
 De  BTW  op  facturen  en  alle  andere  eventuele  taksen  (gemeente  taksen,  grondlasten,  ed.)  vallen  ten                 
laste   van   de   gebruiker.  

 

 

2.8 Tegenstrijdigheden  

De  beschrijving  in  dit  lastenboek  hee�  steeds  voorrang  op  de  plannen.  De  plannen  dienen  als  basis                 
voor  het  opstellen  en  tot  stand  komen  van  de  verkoopovereenkomst.  Alle  documenten  zijn  met  de                
grootste  zorg  samengesteld.  Als  er  echter  tegenspraak  is  tussen  de  verschillende  documenten,             
primeren   de   documenten   als   volgt:  
1. Basisakte  
2. Aankoopbelo�e  
3. Compromis  
4. Verkooplastenboek  
5. Compromis   plannen   (voor   zover   deze   niet   worden   gewijzigd   door   de   uitvoeringsplannen)  
Werken  die  niet  expliciet  vermeld  staan  in  voorgaande  beschrijving  zijn  niet  in  de  verkoopprijs               
inbegrepen.  
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2.9 Weerverletdagen  

De   bepaling   van   een   weerverletdag   is   als   volgt:   
o een   dag   met   meer   dan   2   uur   regen   of,   
o een   dag   met   windsnelheden   boven   de   60   km/u,   of,  
o een   dag   met   een   minimumtemperatuur   onder   de   0   °C.  

Voor   de   bepaling   van   het   aantal   weerverletdagen   worden   de   officiële   tabellen   van   het   KMI   gevolgd.   
 

2.10    Ze�ngen  

 De  aandacht  van  de  gebruiker  wordt  geves�gd  op  het  feit  dat  het  gebouw  nieuw  is  en  dat  er  zich                     
bijgevolg  een  lichte,  algemene  of  gedeeltelijke  ze�ng  kan  voordoen,  alsmede  een  eventuele  uitze�ng,              
veroorzaakt  door  temperatuurschommelingen,  waardoor  lichte  barsten  kunnen  verschijnen.  Noch  de           
bouwheer,  noch  de  architect,  noch  de  ingenieur  of  de  aannemer  kunnen  hiervoor  verantwoordelijk              
worden   gesteld.   Wat   de   vloeren   betre�,   hierbij   worden   de   normen   van   het   WTCB   nageleefd.   

 
 
 

3. TECHNISCHE   BESCHRIJVING   GEBOUW   –   BIJZONDER   LASTENBOEK  
 
3.1 Inplan�ng   gebouw  

De  inplan�ng  en  de  uitpaling  van  het  gebouw  gebeurt  overeenkoms�g  de  gegevens  van  het               
verkavelingsplan,  de  uitvoeringsplannen  en  volgens  de  aanduidingen  van  de  gemeentelijke           
administra�e   en/of   van   de   landmeter.  

 

3.2 Grond-   en   rioleringswerken   

3.2.1 Grond-   en   a�raakwerken  

Alle  boven-  en  ondergrondse  construc�es  worden  verwijderd  voor  zover  dit  voor  de  uitvoering  van  het                
project  noodzakelijk  is.  Het  graven  van  bouwpu�en  en  sleuven  voor  de  realisa�e  van  de  funderingen                
en  het  rioleringssysteem  is  inbegrepen.  De  grondwerken  worden  volgens  de  nodige  afme�ngen             
uitgevoerd   teneinde   de   funderings-   en   rioleringswerken   degelijk   te   kunnen   uitvoeren.  

 

3.2.2 Funderingen  

De  aanzet  van  de  fundering  zal  voldoende  grondweerstand  hebben  om  het  gebouw  op  de  grond  over                 
te  dragen.  De  aanduiding  van  de  funderingen  op  de  plannen  van  de  architect  is  enkel  indica�ef  en                  
wordt  defini�ef  bepaald  door  de  studie  van  een  gespecialiseerd  ingenieur  stabiliteit,  gebaseerd  op  de               
resultaten  van  het  bodemonderzoek  en  de  berekening  van  de  belas�ngen  van  het  gebouw  met  de                
nu�ge  bijbelas�ngen.  Aldus  bepaalt  de  ingenieur  het  exacte  funderingstype,  de  afme�ngen,            
betonsamenstelling   en   wapeningen.   Uitze�ngsvoegen   zullen   voorzien   worden   waar   nodig.  
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3.2.3 Ondergrondse   construc�es  

Alle  ondergrondse  construc�es  in  aanraking  met  de  grond  zullen  uitgevoerd  worden  in  beton.  De               
uitvoering   gebeurt   conform   de   instruc�es   van   het   studiebureau   stabiliteit.  

 

3.2.4 Aardingen  

Aardingen   dienen   geplaatst   te   worden   door   de   koper   d.m.v.   het   plaatsen   van   aardingspennen.  
 

3.2.5 Rioleringen   

De  riolering  wordt  uitgevoerd  conform  de  stedelijke  en  gewestelijke  voorschri�en.  Het  verloop  en  de               
sec�e  van  de  leidingen  wordt  bepaald  in  func�e  van  de  af  te  voeren  debieten.  De  aanslui�ng  van  de                   
privé-installa�es  op  de  openbare  riolering  wordt  uitgevoerd  in  overeenstemming  met  de            
gemeentelijke   en   gewestelijke   verordeningen.  

De  rioleringsleidingen,  behorende  tot  de  unit,  zijn  uitgevoerd  in  kunststof  en  worden  uitgevoerd              
volgens  de  schema’s  en  diameters  bepaald  door  de  ingenieur  technieken,  met  toepassing  van  alle               
bijhorende  hulpstukken  zoals  ellebogen,  T-stukken,  spuitstukken,  toezichtkleppen,  enz.  Het          
leidingschema   wordt   bepaald   door   de   ingenieur   technieken.   

 

Na  afwerking  van  het  gebouw  zal  een  rioleringsplan  ter  beschikking  gesteld  worden.  Dit  plan  maakt                
een   latere   aanpassing,   uitbreiding   of   onderhoudswerken   mogelijk.  

Ieder  unit  beschikt  over  een  afzonderlijke  regenwaterput  van  10.000l.  De  aanzuigleiding  tot  binnenin              
de  unit  d.m.v.  PE  leiding  is  voorzien.  Hier  kan  een  regenwaterpomp  op  aangesloten  worden,  wat  niet                 
voorzien   is.   

 
Het  aanbrengen  van  de  nodige  sep�sche  put,  inclusief  afdekplaat  en  deksel  klasse  D400  volgens  het                
plan  van  de  architect.  Het  aansluiten  van  de  fecaliën-waterafvoerleiding  op  deze  put  +  aansluiten  van                
de   overloop   op   de   hoofdriolering   worden   standaard   voorzien.   

 
 

3.2.6 Toezichtspu�en  

Waar  noodzakelijk  worden  toezichtspu�en  voorzien.  De  putdeksels  van  regenwaterput  en  sep�sche            
put   worden   zo   estethisch   mogelijk   weggewerkt.  

 

3.2.7 Nutsleidingen  

De  nodige  wachtleidingen  worden  voorzien  volgens  de  richtlijnen  van  de  betrokken  maatschappijen             
voor  de  aanslui�ng  van  water,  elektriciteit  (3N400,  10  KVA,  14  Ampere),  distribu�e,  telefoon  en  gas  –                 
indien  van  toepassing  -.  In  samenspraak  met  de  bevoegde  diensten  worden  alle  nutsvoorzieningen  via               
waterdichte   doorgangen   binnengebracht.   

3.2.8 Betonvloer  

Gepolierde  betonvloer  15  cm  dik  geplaatst  op  een  PE  folie,  gewapend  met  net  150/150/6/6.  Slagla�en                
worden  geplaatst  aan  de  poorten.  De  vloer  is  gepolijst  afgewerkt  en  ingezaagd  uitgevoerd  in  open                
krimpvoegen  welke  niet  opgespoten  worden.  De  vloer  hee�  een  grijze  kleur  en  is  niet  egaal.  Belas�ng                 
der   vloeren:   3.500   kg/m²   gelijkma�g   verdeeld.  
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3.3 Bovenbouw  

3.3.1 Bouwwerken   in   beton  

Alle  betonnen  construc�es  worden  uitgevoerd  volgens  de  opgestelde  plannen,  meetstaten  en            
beschrijvingen  van  de  ingenieur  stabiliteit.  Voor  het  gewapend  beton  zijn  de  voorschri�en  uit  de               
laatste  edi�e  van  de  NBN  bindend  voor  de  aannemer.  Het  werk  moet  beantwoorden  aan  alle  eisen  van                  
goed   en   degelijk   werk.   

Waar  mogelijk  kunnen  betonnen  construc�es  in  prefab-elementen  uitgevoerd  worden  zoals  wanden,            
platen,  …  .  De  wapening  wordt  uitgevoerd  in  overeenstemming  met  de  plannen  en  borderellen  van  het                 
studiebureau.   

 

3.3.2 Bouwwerken   in   staal  

De  construc�e  wordt  volledig  berekend  volgens  de  EURO-code  normering.  De  construc�e  wordt             
volledig  opgebouwd  om  zodoende  te  voldoen  aan  de  strenge  brandeisen  van  bijlage  6.  De  construc�e                
staat  op  de  betonnen  funderingsvoeten.  Construc�estaal  voor  eventuele  tussenvloeren,  burelen,…  is            
niet   inbegrepen   maar   wordt   op�oneel   aangeboden.   De   staalstructuur   wordt   geschilderd   in   RAL   7016.  

 

 

3.3.3 Gevels   

3.3.3.1  Betonpanelen-Gevels  

 
Deze  wanden  bestaan  uit  “prefab”-muurelementen,  dewelke  voor  de  kolommen  worden  gezet.  De             
buitenzijde  van  de  panelen  worden  uiteindelijk  opgespoten  met  PU-kit.  Alle  wanden  zijn  voorzien  van               
de   nodige   openingen   waarvan   de   dagkanten   worden   afgewerkt   met   een   afwerkingsprofiel.   

 
Type   prefab-elementen:  dikte   =   25   cm  
Isola�e: PIR   zonder   koude   brug  
Aanzet   element:  peil   0   -50   cm   (of   anders   vermeld   op   tekening)  
Hoogte   “dakrand”:  variërend  
 
 
 

3.3.4 Tussenmuren   –   “gemene   muur”  

Tussenmuur  zijn  voorzien  in  een  ytongpaneel  of  betonmuur  van  15  cm  dik,  welke  dienst  doen  als                 
brandmuur  tussen  de  compar�menten.  Indien  de  wanden  beschadigd  zijn  �jdens  de  montage,  zullen              
deze  ter  plaatse  worden  bijgewerkt  met  speciale  herstelmortel.  Verder  zijn  er  geen  scheidingswanden              
voorzien   voor   de   uitwerking   van   eventuele   burelen.  
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3.3.5 Voch�sola�e  

Alle  nodige  slabben  en  isoleerlagen  zijn  voorzien,  zowel  tegen  ops�jgend  vocht  door  capillariteit  als               
tegen   vocht   dat   zich   door   graviteit   in   de   spouwen   zou   kunnen   manifesteren.  

 

3.4 Dakwerken  

3.4.1 Geprofileerde   dakplaten  

De  dakplaten  zijn  zelfdragende  trapeziumvormige  platen  type  MP  106-0,75.  Ze  zijn  sendzimir-verzinkt             
in   de   fabriek.    De   zinkdikte   wordt   weergegeven   in   275   gr/m².  
De   platen   worden   mechanisch   beves�gd   aan   de   staalconstruc�e   op   elk   spant   of   elke   ligger.   
De   steeldeck   wordt   aan   de   onderzijde   afgewerkt   met   een   interieur-coa�ng.  
 

3.4.2 Dakisola�e   PIR  

Op  de  dakplaten  (steeldeck)  wordt  een  drukvaste,  beloopbare  plaat  van  polyisocyanuraat  hardschuim             
(PIR  +  ALU-folie),  aan  twee  zijden  afgewerkt  met  een  speciale  lage  emissie  gasdicht  samengestelde               
tri-laminaat  aluminiumfolie.  Deze  worden  mechanisch  verankerd.  Dikte  van  de  isola�e  :  10cm.  De              
isola�eplaten  worden  samen  met  de  dakdich�ngslaag  door  middel  van  schroeven  mechanisch            
beves�gd  aan  de  dakplaten.  De  bouwheer  houdt  zich  het  recht  voor  om  een  andere  isola�e  aan  te                  
brengen   die   gelijkwaardig   is.  

3.4.3 Dakdich�ng  

De  dakbedekking  zal  worden  uitgevoerd  in  een  éénlaagse  bitumineuze  dich�ng.  De  banen  overlappen              
elkaar  en  dekken  de  beves�gingen  af.  Na  beves�ging  worden  de  naden  gelast.  De  uitvoering  dient  te                 
geschieden  volgens  de  voorwaarden  en  omschrijvingen  van  de  fabrikant  maar  eveneens  rekening             
houdend   met   de   specifieke   omstandigheden   van   het   gebouw.   

De  bouwheer  houdt  zich  het  recht  voor  om  voor  een  andere  technische  uitvoering  te  kiezen  zolang  de                  
10-jarige   waarborg   gegarandeerd   blij�.  

 

3.4.4 Spuwers   “nooduitlaten”  

Er  worden  dakspuwers  voorzien  om  het  gevaar  tegen  te  gaan  van  wateraccumula�e  bij              
dakverstoppingen,   deze   zijn   voorzien   in   PVC   diameter   80   mm.  

 

3.4.5 Dakranden   en   muurafdekkappen  

De  dakranden  en  muurafdekkappen  worden  uitgevoerd  met  een  dakrandprofiel  in  aluminium  of  zink,              
kleur   volgens   keuze   architect.   

3.4.6 Aflopen  

Vanaf  de  tap  buis  tot  aan  het  vloerniveau  worden  aflopen  geplaatst,  recht  naar  beneden  zonder                
verstekken.  Aflopen  in  PVC  met  diameter:  dia  110/125/160.  De  inplan�ng  van  de  regenwater-afvoeren              
op  de  plannen  zijn  opgegeven  ten  �tel  van  inlich�ng.  De  bouwheer  houdt  zich  het  recht  voor  om                  
�jdens   de   uitvoering   deze   inplan�ng   te   wijzigen.  

 
3.4.7 Lichtstraten  

In  ieder  gebouw  is  er  een  lichtstraat  in  polycarbonaat  voorzien  conform  het  commercieel  plan.               
U-waarde   1,2.  
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3.5 Buitenschrijnwerk  

3.5.1 Ramen   en   deuren  

Het  buitenschrijnwerk  wordt  water-  en  winddicht  aangesloten  op  de  ruwbouw  d.m.v.  de  nodige              
slabben.  De  voegen  tussen  parement  en  buitenschrijnwerk  worden  gedicht  met  een  elas�sche  voegkit              
in   een   aangepaste   kleur   volgens   keuze   architect.  

Het  buitenschrijnwerk  van  de  unit  wordt  uitgevoerd  in  aluminium  met  afme�ngen  volgens  plan.  Type               
Reynaers  of  soort  gelijk,  glas  :  U-waarde  :  1,1.  Aan  de  binnenzijde  worden  geen  afwerkprofielen                
voorzien.  

 

3.5.2 Poorten  

De  poorten  worden  voorzien  in  een  donkere  kleur  volgens  de  afme�ngen  (400/450  BxH)  en               
bepalingen  van  de  plannen  van  de  bouwvergunning.  De  poort  zelf  is  uitgevoerd  in  geïsoleerde               
aluminium  of  stalen  sandwichpanelen  afgewerkt  met  een  polyestercoa�ng,  type  Hormann  of  soort             
gelijk.  De  poorten  zijn  voorzien  van  een  elektrische  bediening  met  veiligheidssysteem.  De             
afstandsbediening   en   een   loopdeur   in   de   poort   kan   op�oneel   aangeboden   worden.  

 

3.5.3 Brievenbussen  

Er   wordt   een   collec�eve   brievenbus   voorziening,   volgens   het   ontwerp   van   de   architect.  

 

3.6 Parking  

Rond   de   gebouwen   is   de   buitenaanleg   en   de   groenvoorziening   uitgevoerd   als   aangeduid   op   de  
plannen.   De   verharding   bestaat   uit   beton/asfalt/klinkers/grasdallen.  

 
 
3.7 Brandklasse  

De   construc�e   wordt   volledig   opgebouwd   om   zodoende   te   voldoen   aan   de   brandeisen   van   bijlage   6  
brandklasse   A.  
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4. OPLEVERING  

Het   geheel   wordt   bezemschoon   opgeleverd.   De   ramen   worden   aan   binnen-   en   buitenzijde   gepoetst.  
 

Dit   document   wordt   in   drie   exemplaren   opgemaakt   en   ondertekend   door   de   gebruiker   en   de  
bouwheer.   Elke   par�j   verklaart   een   ondertekend   exemplaar   ontvangen   te   hebben.   De   gebruiker  
verklaart   hierbij   dat   hij   grondig   kennis   hee�   genomen   van   hetgeen   in   dit   verkoopslastenboek   vermeld  
is.   De   gebruiker   en   de   bouwheer   verklaren   tevens   dat   er   geen   andere   afspraken   werden   gemaakt   dan  
deze   in   dit   lastenboek   vermeld.  

 

Indien   wijzigingen   worden   aangevraagd,   ziet   de   koper   af   van   de   originele   opleveringstermijn.   In  geval  
van  meerwerken  of  veranderingen  zal  de  uitvoeringstermijn  automa�sch  verlengd  worden  met            
minstens  1  werkdag  per  schijf  van  €  500,00  aan  meerwerken.  In  func�e  van  specifieke  lever-  en                 
uitvoeringstermijnen  kan  deze  uitvoeringsperiode  nog  extra  verlengd  worden.  In  geen  geval  kan  een              
termijnoverschrijding  ten  gevolge  van  meerwerken  of  wijzigingen  aanleiding  geven  tot  het  aanrekenen             
van   boetes   of   kosten   door   de   koper   jegens   de   bouwheer.  

 
Deze   voorwaarden   maken   onlosmakelijk   deel   uit   van   de   verkoopovereenkomst.  

 
Opgemaakt   te   Roeselare,   op   …………………………………  

 
De   Bouwheer Koper De   architect  
HEXAGON   DEVELOPMENT   PRO  
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5. CONTACTGEGEVENS  

Voor   vragen   en   bijkomende   informa�e   staan   wij   steeds   tot   uwer   beschikking:  
 
Sales   Account   Manager Project   Manager  

 
Nick   Prinsier Nils   Synhaeve  
nick@hxgn.be nils@hxgn.be  
Tel:   0474/55.22.35 Tel:   0494/56.40.33  
www.hxgn.be www.hxgn.be  
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