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RUWBOUW 

 

1. GROND- EN FUNDERINGSWERKEN 

 

Alle afgegraven grond/teelaarde die gewonnen worden door de uitgraving van 

funderingssleuven, regenwaterputten, e.d. wordt ter plaatste gestockeerd. Eventueel 

afvoeren van aarde is ten laste van de bouwheer. 

 

De funderingen worden uitgevoerd in beton voorzien van de nodige wapening zodat de 

stabiliteit van het gebouw gewaarborgd is rekening houdend met de draagkracht van de 

grond. 

 

Bij de uitvoering worden de voorschriften van de stabiliteitsstudie, uitgevoerd door een 

gespecialiseerd studiebureau, nauwkeurig gevolgd. 

 

Voorafgaand aan de funderingswerken werd er een bodemonderzoek uitgevoerd door een 

erkende firma. Het type en de specificaties van de funderingen werden aan de hand van dit 

onderzoek bepaald.  

 

Indien uit het grondonderzoek blijkt dat de funderingen dieper dan 1 meter dienen aan te 

zetten of dat er een ander type van fundering moet aangewend worden zal hiervoor een 

verrekening opgemaakt worden. In deze verrekening wordt de meerkost gerekend voor de 

bijkomende delfwerken, funderingsbeton en metselwerken. In het geval van een fundering 

op staal of voor het gewijzigde type van fundering. 

 

De funderingsopbouw ziet er als volgt uit: 

- Funderingsbeton type C20/25 + wapening 

- Funderingsmetselwerk of (verloren) bekisting  

- Vloerplaat C20/25, dikte 15 cm, voorzien van wapening 

 

De aardingslus wordt onder de funderingen geplaatst overeenkomstig de voorschriften van 

het AREI. 

 

 

2. RIOLERINGSWERKEN 

 

De rioleringen en putten zullen beantwoorden aan de voorschriften en de reglementen van 

het gemeentebestuur en zullen aangesloten worden door de plaatselijke overheidsdiensten. 

De kosten hiervan zullen afzonderlijk worden doorgerekend aan de bouwheer. 

 

Er dient verplicht een keuring uitgevoerd te worden van de riolering alvorens deze kan 

aangesloten worden. Ook deze kosten worden afzonderlijk doorgerekend aan de bouwheer. 

 

De rioleringsleidingen en alle hulpstukken (bochten, verbindingsstukken, toezichtdeksels) 

worden uitgevoerd in BENOR gekeurde PVC. 
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Er is een betonnen regenwaterput voorzien met een inhoud van 5000 L, alsook een 

infiltratieput van 1200 L. Indien de stedenbouwkundige vergunning dit vereist, wordt er een 

septische put geplaatst, dewelke reeds vervat zit in de totaalprijs van de woning.  

 

Voor de definitieve aansluiting op het openbaar net wordt er een dubbele controleput 

geplaatst om het rioleringsstelsel in gebruiksfase toe te laten. 

 

3. NUTSVOORZIENINGEN 

 

De nutsvoorzieningen worden binnengebracht via een aansluitbocht conform de vereisten 

van het AREI. Wachtbuizen in PVC worden geplaatst tot aan de rooilijn. Het binnenbrengen 

van de nutsvoorzieningen valt volledig ten laste van de bouwheer. De tellers worden 

geplaatst in de technische ruimte bij de aansluitbocht. Alle kosten ten gevolge van 

afwijkingen hiertegenover zijn ten laste van de bouwheer. 

 

De waterkeuring dient aangevraagd te worden door de bouwheer zelf, binnen 2 jaar na de 

plaatsing van de teller. De vereiste documenten voor die keuring moeten worden opgemaakt 

door de aannemer sanitair en CV en aan de klant bezorgd worden. 

 

 

BETON- EN METSELWERKEN 

 

1. METSELWERKEN 

2.  

Opbouw spouwmuur (van binnen naar buiten) 

- Isolerende snelbouwsteen formaat 29-14-19 (THERMOBLOCK – PLOEGSTEERT) 

o Onderste laag (aanzet) wordt uitgevoerd in cellenbeton of evenwaardig 

- Isolerende vaste plaat die tevens dient om de crepi op te plaatsen 

- Crepi in witte of beige kleur 

 

Tussen twee woningen wordt Party-Wall isolatie (akoestisch) geplaatst met een dikte van 

5cm. 

 

3. BETONWERKEN 

 

De gewelven bestaan uit gewapende staltonbalken van Ploegsteert NV met vulblokken of 

betongewelven, naargelang de betonstudie, uitgevoerd door een erkende firma. 

Uitgezonderd in de technische ruimte/berging zijn er gladde betongewelven voorzien die niet 

bepleisterd worden. 

 

Ter hoogte van een betonbalk of poutrel worden de gewelven voorzien van een uitsparing of 

uitstekende wapening zodanig dat deze niet van onder de betonbalk of poutrel uitsteken. 

Wijzigingen hieromtrent worden enkel uitgevoerd mits goedkeuring van de ingenieur. 

 

De werken in beton worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, lastenboeken en 

meetstaten opgemaakt door studiebureau Ploegsteert NV of een gelijkaardig erkend 

studiebureau. 
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DAKWERKEN 
 

1. AFWERKING PLAT DAK 

 

De platte daken worden afgewerkt met opeenvolgend:  

- dragende betonstructuur bestaande uit gewelven met ter plaatse gestorte druklaag 

- hellingschape 

- dampscherm 

- isolatie conform EPB-verslaggeving 

- afwerkingslaag in EPDM 

 

 

2. DAKGOTEN EN REGENAFVOEREN 

 

Vierkante regenafvoerpijpen worden uitgevoerd in zink (wanddikte 0,80 mm). De 

afvoerbuizen worden opgehangen door middel van beugels die verankerd zijn in de 

buitenmuur. De algemene doorsteken door het dak zijn waterdicht afgewerkt door een 

dichting van bladlood. 

 

BUITENSCHRIJNWERK 

 

1. DEUREN EN RAMEN 

 

De plaatsing van het buitenschrijnwerk zal gebeuren volgens de regels van de kunst. De 

opmeting gebeurt door de aannemer buitenschrijnwerk na de plaatsing van de dorpels door 

de aannemer ruwbouw. 

 

De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in PVC in kleur grijs aan de buitenzijde en wit 

aan de binnenkant. Aan de buitenzijde zullen de ramen en deuren worden opgespoten met 

een elastische kit. 

 

Ramen op het gelijkvloers 

 

- Voordeur: naar binnen opendraaiende deur in PVC met vast raam aansluitend ( totale 

afmetingen: 1470 mm x 2250 mm)  

- Vast raam inkom (afmetingen: 1000 mm x 2250 mm) 

- Schuifraam zithoek (afmetingen:  4900 mm x 2250 mm)  

- Vast raam eethoek/keuken (afmetingen: 3000 mm x 2250 mm) 
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Ramen op het verdiep 

- Draaikip-raam badkamer (afmetingen 1000 mm x 1150 mm) 

- Draai-draaikip-raam slaapkamer 1 (afmetingen 2000 x 1150 mm) 

- Draaikip-raam slaapkamer 2 (afmetingen 2000 mm x 1150 mm) 

- Draai-draaikip-raam slaapkamer 3 (afmetingen 2000 mm x 1150 mm) 

Op de eerste verdieping zijn alle ramen opendraaiend (of openvallend) waardoor de 

buitenzijde van de ramen gemakkelijk en op een veilige manier te poetsen zijn van binnenuit. 

Profiel, beglazing en beslag 

Het raam- en deurprofiel bestaat uit een 5-kamerprofiel en is voorzien van de nodige 

dichtingen voor een degelijke wind- en waterdichtheid. 

Alle ramen zijn standaard voorzien van superisolerend glas type “TOP N+” met een K-waarde 

van 1,0. 

 

Plaatsing 

 

De ramen en deuren worden achter slag geplaatst en voorzien van de nodige 

roestbestendige verankeringen. De plaatsing gebeurt conform de gestelde eisen van de 

fabrikant en overeenkomstig de laatste normen en technische voorschriften. 

 

Alle slagen van buitendeuren en ramen worden voorzien om uitgepleisterd te worden aan de 

binnenzijde.  

 

2. CARPORT 

 

De carport wordt uitgewerkt met hout.  De constructie wordt gedragen op 2 metalen palen, 

gemetaliseerd, ongeschilderd. De staande banden worden uitgevoerd in planchetten. De 

polyester dakgoten worden onzichtbaar geplaatst achter staande band. De dakbedekking is 

voorzien in ECO panelen met PIR 3 cm dikte om condens tegen te gaan. 

 

Afmetingen (LxB) 600 cm x 300 cm 

 

De prijs van de carport zit niet inbegrepen in de totaalkost van de woning. 
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TECHNIEKEN 

 

1. SANITAIR 

 

De sanitaire installatie wordt uitgevoerd volgens de normen van de geldende 

reglementering. 

 

Alle aanvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC, VPE, WICU koper of in ALPEX, de 

afvoerleidingen in kunststof.  

 

Het watertoevoernet in de woning bestaat uit een compleet gescheiden stelsel voor wat 

betreft regen- en stadswater. Voor het verdelingsnet regenwater is er een bijvulsysteem 

voorzien in het geval van langdurige droogte. De warmwaterproductie gebeurt door 

middel van een doorstromer. 

 

Alle leidingen worden weggewerkt in vloeren en muren, uitgezonderd voor de ruimten 

waar geen bepleistering voorzien is. Daar worden de leidingen uitgevoerd in opbouw op 

de muren. Het binnennet van de watertoevoer wordt aangesloten op de tellerinstallatie 

die geleverd en geplaatst wordt door de watermaatschappij. 

 

Er dient verplicht een keuring uitgevoerd te worden van de waterinstallatie, binnen de 2 

jaar na het plaatsen van de waterteller. Deze kosten zijn ten last van de bouwheer. 

 

Voorziene sanitaire toestellen 

 

Het pakket sanitaire toestellen hieronder vermeld zijn standaard voorzien met een 

handelswaarde van € 6.300,00 excl. btw, aanpassingen zijn mogelijk mits opleg. 

 

Toilet gelijkvloers 

- Inbouwsysteem Geberit 
 
- Novo hangtoilet met softclose systeem (wit) 
      
- D-code handwasbak (wit) 
 
- Nordica fonteinkraan (chroom) 
 

Wasplaats/berging 

- Aansluiting wasmachine, dubbeldienstkraan 
  (koud regenwater) 
 
-Bijvullen regenput, dubbeldienstkraan + trechter 
  (koud stadswater) 
 
- Aansluitset CV – doorstromer 
  (koud stadswater)  
 
- Uitgietbak Agstahlform (wit met blauwe boord) met kraan 
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Buiten 
- Vorstvrije buitenkraan Polar Set II Comfort (chroom)  
 

Badkamer 

- Pixl wastafelblad 120 cm met dubbele lavabo 
 
- Blu wastafelkraan (chroom) 
 
- Pixl ondermeubel 120 cm met 2 lades (blinkend wit) 
 
- Duo bad acryl 180 cm x 80 cm met Blu mengkraan (chroom) 
 
- Handdoekradiator Radson ‘Banga’ 1807 cm x 60 cm, 886W (wit)  
 
- Douchewand in veiligheidsglas (BxH) 140 cm x 200 cm (chroom) 

- Regendouche (inbouw) grohthrm prfct.shower set tempesta 
smartbox - chroom 

 

Toilet verdiep 

- Inbouwsysteem Geberit 
 
- Novo hangtoilet met softclose systeem (wit) 
 

Regenwaterpomp 
- Onderwaterpomp ‘Grundfos PM 1’ 
- Triplex filter en aansluittoebehoren 

 

                                  

        

  

 

           

 

 

 

        Hangtoilet ‘Novo’                                                    Handwasbakje ‘D-code’ 

 

 

                        

 

 

           

 

 

 

                                                                    

                                                   Wastafelkraan ‘Blu’                                                       
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     Uitgietbak ‘Agstahlform’                                             Fonteinkraan ‘Nordica’ 

 

 

                                                               
 

                          Handdoekdroger Radson ‘Banga M recht’                     Regendouche inbouw ‘Grohthrm.’ 

 
                                                 

(*) Ten gevolge van stopzettingen in productie, leveringsproblemen of nieuwe series is het steeds mogelijk dat andere sanitaire toestellen, 

dan de hierboven vermelde, van evenwaardige kwaliteit als basis worden aangeboden. 

 

2. CENTRALE VERWARMING 

 

Er is vloerverwarming voorzien op de volledige benedenverdieping (uitgezonderd de 

technische ruimte/berging en onder de trap), alsook in de badkamer op de eerste 

verdieping. In de badkamer wordt een verticale radiator geplaatst van 2 m hoog en 

70  cm breed met een stang om handdoeken aan te drogen. 

 

3. ELEKTRICITEIT 

 

De installatie voldoet aan de geldende normen en aan de voorschriften van het AREI. Alle 

leidingen, schakelaars en stopcontacten worden in de vloeren en/of in de muren 

verwerkt, uitgezonderd voor de ruimte welke niet bepleisterd worden.  

De volledige installatie is voorzien van een schakelschema, schakelkast met automatische 

zekeringen, verliesstroomschakelaar en wordt door een erkende firma gekeurd.  

 

De tellerkasten worden door de nutsmaatschappij geleverd en aangesloten.  

 

De schakelaars en stopcontacten zijn uitgevoerd in gebroken wit, van het merk Niko of 

gelijkwaardig.  
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In overleg tussen de klant en de aannemer elektriciteit worden alle schakelaars, 

stopcontacten en lichtpunten afgetekend op de muren en plafonds van de 

ruwbouwconstructie alvorens de plaatsing van de leidingen aan te vatten. 

Voorziene schakelaars, lichtpunten en stopcontacten 

Ruimte Aantal Omschrijving 

Inkom 
1 
1 

Centraal lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen 
Stopcontact met aarding 

Woonkamer 

1 
1 
6 
1 
1 

Centraal lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen (zithoek) 
Centraal lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen (eethoek) 
Stopcontact met aarding 
TV- en UTP aansluiting 
Voeding voorzien van thermostaat naar CV 

Keuken 

2 
1 
2 
6 

Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats 
Aansluiting kookplaat 
Stopcontact op afzonderlijke zekering (oven, vaat) 
Stopcontact met aarding 

Wasplaats/ 
berging 

1 
3 
2 

Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats 
Stopcontact met aarding (CV, regenwaterpomp en 1 vrij) 
Stopcontact op afzonderlijke zekering (was en droog) 

WC 
gelijkvloers 

1 Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats 

WC 
badkamer 

1 Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats 

Nachthal 
1 
1 

Centraal lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen 
Stopcontact met aarding 

Slaapkamer 1 
1 
5 
1 

Lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen 
Stopcontact met aarding  
TV- en UTP aansluiting 

Slaapkamer 2 
1 
4 
1 

Lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen 
Stopcontact met aarding 
TV- en UTP aansluiting 

Slaapkamer 3 
1 
4 
1 

Lichtpunt te bedienen vanop 2 plaatsen 
Stopcontact met aarding 
TV- en UTP aansluiting 

Badkamer 
2 
1 
3 

Lichtpunten te bedienen vanop 1 plaats 
Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats (badmeubel) 
Stopcontact met aarding 

Terras 
1 
1 

Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats 
Stopcontact met aarding 

Buiten 
vooraan 

1 
1 

Lichtpunt te bedienen vanop 1 plaats 
Belinstallatie 

Elektrische 
kast en 
diversen 

1 Zekeringkast incl. keuring en schema’s 
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4. ZONNEPANELEN 

 

Er zijn 6 zonnepanelen met stringomvormer voorzien op het dak. 

 

- Type: Excellent Glas Folie 300 PERC60 Black (zonklaar) 

- Afmeting: 1700 x 1000 x 35 mm 

- Vermogen: 300 WP 

- Totaal vermogen stringomvormer: 1.65 Kw 

- Productgarantie:  

o Zonnepanelen: 12 jaar 

o Vermogensgarantie: 26 jaar 

o Stringomvormer: 5 jaar 

 

 

 

5. BRANDBEVEILIGING 

 

In de technische ruimte/bergplaats en in de nachthal op het verdiep wordt een 

Europees-gekeurde rookmelder geplaatst. 

 

 

6. VENTILATIE 

 

Er wordt een ventilatiesysteem D voorzien in de woning. De volledige installatie wordt 

opgebouwd conform de eisen van de EPB-normering. 

 

 

7. LUCHTDICHTHEID 

 

Na uitvoering van de werken wordt er een luchtdichtheidstest uitgevoerd. Op de woning 

moet er een luchtdichtheidstest uitgevoerd worden vooraleer de effectieve waarde 

ingerekend kan worden. Er moet een luchtdichtheid van maximum V50 = 6 m³/hm² 

gegarandeerd worden. 
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PLEISTERWERKEN 

 

1. PLEISTERWERKEN 

 

De bepleistering van de muren en de plafonds wordt glad afgewerkt, alsook het 

buitenschrijnwerk wordt ingepleisterd. De buitenhoeken worden voorzien van hoekijzers.  

Het pleisterwerk staat bij oplevering klaar voor de schilderwerken, wat niet wil zeggen 

‘schilderklaar’. De opstop van raamtabletten, grote herstellingen, chapeboorden trap, etc. 

gebeurt kort voor de voorlopige oplevering. Al deze opstopwerken dienen te kunnen worden 

uitgevoerd in één fase. Andere kleine herstellingen zijn uit te voeren door de aannemer 

schilderwerken, ten koste van de klant. 

Krimpscheuren en zettingsscheuren t.g.v. zetting van de materialen zijn eveneens aan te 

pakken door de aannemer schilderwerken, ten koste van de klant.  

Alle muren behalve die van de berging worden uitgepleisterd. 

De plafonds die werden voorzien van gladde betongewelven (berging) worden niet 

bepleisterd. 

 

 

VLOEREN, WANDTEGELS EN VENSTERBANKEN 

 

1. VLOEREN 

 

Op de gelijkvloerse verdieping is een isolerende uitvullingslaag voorzien in gespoten isolatie, 

type PUR dikte 0,12 m. Deze dikte wordt voorzien in de EPB-verslaggeving. 

 

Alle ruimten op het gelijkvloers en de badkamer op het verdiep zijn voorzien van vloeren met 

een HW van € 30,00/m², excl. btw, een maximaal formaat van 60x60 cm en een recht 

legpatroon. Er wordt een bijhorende plint voorzien met een HW van €8,00/lm, excl.btw.  

Alle vloeren worden verlijmd op de chape. 

 

2. LAMINAAT 

 

Op de eerste verdieping (uitgezonderd de badkamer) wordt laminaat voorzien met een HW 

van €15,00/m² excl. btw. Er wordt een bijhorende plint voorzien met een HW van €3,00/lm 

excl. btw. 

 

3. WANDTEGELS 

 

Voor de douche en de vloer in de badkamer op het verdiep is er een bekleding voorzien  met 

een HW van € 30,00/m², excl. btw en een maximaal formaat van 60x60 cm. 

 

 



Pagina 12 van 15 
 

4. VENSTERBANKEN 

 

De vensterbanken zijn voorzien in natuursteen en hebben een dikte van 2 cm. 

 

BINNENSCHRIJNWERK 

 

 

1. BINNENDEUREN 

 

De binnendeuren zijn van het type schilderdeuren. Alle deuren zijn voorzien van scharnieren 

en krukken in inox. De omlijsting wordt uitgevoerd in meranti. De binnendeuren hebben een 

HW van € 225,00 per deur, excl. btw, plaatsing inbegrepen. 

 

 

2. TRAPPEN 

 

De voorziene trap is een gesloten rechte trap in kleurloos geverniste beuk of thermowood, 

voorzien van een muurhandgreep (dikte 40mm) geplaatst op aluminium leuninghouder. De 

trap wordt aan de onderzijde niet bijkomend afgewerkt. 

 

 

3. KEUKEN 

 

In de totaalprijs van het project is er een keuken opgenomen met een HW van € 8.500,00 

excl. btw, plaatsing inbegrepen. De klant heeft het recht de keuken verder uit te breiden, bij 

de door ons aangewezen keukenbouwer, mits de nodige opleg.  

 

 

 

Voorziene keukentoestellen 

 

- Oven  

- Koelkast  

- Vitro-keramische kookplaat  

- Dampkap  

- Vaatwasser  

- Spoelbak  

- Kraan  
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ALGEMEEN 

 

- Het ereloon van de architect is inbegrepen in de totaalprijs, enkel voor wat betreft de 

zaken die gebeuren in opdracht van Vandendriessche Construct bvba; 

- De woning voldoet aan de EPB- normering; 

- Het ereloon van de EPB-verslaggever is inbegrepen in de totaalprijs, enkel voor wat 

betreft de zaken die gebeuren in opdracht van Vandendriessche Construct bvba; 

- Het ereloon van de veiligheidscoördinatie is inbegrepen in de totaalprijs, enkel voor wat 

betreft de zaken die gebeuren in opdracht van Vandendriessche Construct bvba. Binnen 

de 3 maand van het betrekken van de woning door de klant wordt een 

postinterventiedossier overgemaakt; 

- Alle aanpassingen door de klant gevraagd, die een impact kunnen hebben op de 

opdracht van de architect, EPB-verslaggever of veiligheidscoördinator worden apart aan 

de klant aangerekend. Eventuele meerkost van de stabiliteitsstudie en reeds opgemaakte 

meetstaten worden in bijkomend geval apart aangerekend aan de klant; 

- De klant heeft steeds het recht de standaardwoning aan te vullen voor de aanvang van 

de bouwwerken, eens de aannemer ruwbouwwerken gestart is worden geen wijzigingen 

meer aanvaard. Wijzigingen op het niveau van afwerking worden rechtstreeks geregeld 

tussen klant en onderaannemer; 

- De aannemer is vrij andere materialen te gebruiken, dewelke minstens evenwaardig zijn 

indien de evolutie van de markt dit opdringt; 

- In geval van akkoord wordt er een overeenkomst opgemaakt waarin alles in detail wordt 

weergegeven. Op dat moment wordt er een voorschot betaald volgens afspraak en reeds 

uitgevoerde bouwwerken. Vervolgens gaat de akte door bij de notaris door de klant en 

ons aangesteld. De resterende bouwwerken worden gefaseerd betaald na afwerking van 

de verschillende fasen en na voorlegging van de facturen; 

- Kosten voor opmeting kavel zijn apart aan te rekenen aan de klant (€ 700,00 excl. btw); 

- Vooraleer de voorlopige oplevering doorgaat en de sleutels van de woning worden 

overhandigd dienen alle opstaande facturen te zijn betaald door de klant; 

- Vooraleer de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden mag de klant geen werken in 

of rond de woning uitvoeren. Indien de klant toch wenst werken uit te voeren rond de 

woning dient dit met schriftelijke toelating te gebeuren van Vandendriessche Construct 

bvba. Zoniet gaat de klant akkoord met een stilzwijgende voorlopige oplevering van de 

woning. Bemerkingen door de klant in latere fase zullen bijgevolg niet meer aanvaard 

worden; 

- Alle prijzen vermeld zijn exclusief btw; 

- Alle leveringen en werken gebeuren volgens de regels van de kunst, de voorschriften van 

de fabrikant en de geldende normeringen en technische voorschriften; 

- Zaken die niet vermeld zijn in het lastenboek maar geëist worden bij het krijgen van de 

bouwvergunning zullen in meer worden verrekend; 
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- De totaalprijs omvat enkel leveringen en werken voor de oprichting van de 

nieuwbouwwoning. Alle bijkomende werken rond/buiten de woning zijn ten laste van de 

klant; 

- Kosten van nutsvoorzieningen omvatten alle leveringen en werken tot in de tellerkasten 

en leveren en plaatsen van de tellercombinaties door de nutsmaatschappijen; 

- Alle woningen worden bezemschoon opgeleverd. Een bijkomende grondige opkuis van 

de woning vóór de oplevering door een poetsfirma is mogelijk op vraag van de klant. De 

kostprijs van deze poetsbeurt wordt rechtstreeks doorgerekend aan de klant. 
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