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1 INDELING / PROGRAMMA

Zie  plan.
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2 UITVOERING

2.1.  AANNEMING

De  erelonen  van  de  architect  en  de  stabiliteifsingenieur,  me+  uitzondering  van  deze  die

voorívloeien  uit  een  wijzigíng  van  de  oorspronkelijke  plannen  die  eventueel  zou aangevraagd  zijn

door  de  koper,  zijn inbegrepen  in de  verkoopprijs.

Het  ereloon  van  de  veilígheidscoördína+or  is inbegrepen  in de  verkoopprijs.

2.2.  FUNDERINGSWERKEN  - ONDERBOUW

De funderingen  worden  uitgevoerd  tot  op vaste  draagkrachtige  grond  op  basis  w:ín de uit te

voeren  grondsonderíng  en  sfabílíteí+sstudie  opgemaakf  door  een  gespecialíseerd  s+udiebureou.

Over  de  volledige  omtrek  van  het  gebouw  wordt  onder  de  fundering  een  aardíngslus  geplaa+st.

De rioleringsbuizen  zíjn uitgevoerd  in dikwandige  PVC-buizen  (Benor  gekeurd)  en dit voor  alle

afvoeren  ZO(]IS aangeduid  op  het  plon.  De díamefer  van  deze  buízen  wordt  bepaald  in funcfie  van

hun  bes+emming.  De  buizen  worden  aangeslofen  op  de  s+raatriolering.

De  nodige  pu+ten  worden  ui+gevoerd  ZOCIIS aangeduid  op  het  plan  van  de  archi+ect  en  volgens  de

opgelegde  voorwoarden  door  s+edebouw.

2.3.  METSELWERKEN

2.3.1.  OPGAAND  METSELWERK

De dragende  bínnenmuren  worden  gemetst  in snelbouwsteen  of in betonsteen  met  een  dikte

volgens  aanduidingen  op  het  plan.  De spouwmuren  en de  gemets+e  binnenmuren  zijn onderaon

voorzien  van  l laag  cellenbeton  om  een  thermische  onderbreking  te  vermijden.  Er wordt  een  DPC-

folie  (CIIS waterkerende  laag)  voorzien.

Niet  dragende  muren  worden  opge+rokken  in gipswanden  van  maximum  lOcm  en volgens  de

oanduidingen  op  he+ plan.

Het binnenmetselwerk  in de technische  lokalen  die  niet  worden  uitgepleis+erd,  wordt  proper

geme+st.

2.3.2.  SPOUWISOLATIE

De  spouwisolatie  tussen  he+ binnen-  en buitenspouwblad  (binnen  het  beschermd  volume)  bestaa+

uit s+ijve  PUR-pla+en,  dikte  volgens  EPB-s+udie.  De  isola+ie  word+  bevestigd  door  middel  van

gegalvaniseerde  spouwhaken  (met  opgeklikte  ronde  pvc  drukplaatjes  om  de  isolatie  op  zijn plaats

te houden)  die  in het  binnen-  en buitenspouwblad  worden  verankerd.  De spouwhaken  worden

achteraf  ingeboord  om  een  pedede  oanslui+ing  von  de  plo+en  te  kunnen  garanderen.  De  voegen

van  de  platen  worden  tevens  afgetaped  teneinde  een  betere  luchtdichtheid  te  kunnen

verzekeren.

De  scheidíngsmuur  mef  de  buur  ís voorzíen  van  een  akoestische  muurisolotie.

2.3.3.  GEVELMETSELWERK

Alle  gevels  worden  uítgevoerd  met  de meesfe  zorg  en volgens  de regels  von  de kuns+. He+

metselwerk  start  vanaf  l 5 cm  onder  de  vloerpas.  He+ gevelmetselwerk  van  9cm  breed  is voorzien  in

een  gevelsteen  en waar  de voorgevel,  na droging,  gekaleid  wordt.  He+ gevelmefselwerk  zal

verme+s+  worden  mef  een  sfandaard  voeg.

Op  he+ gelijkvloers  word+  de  oanze+  op de  voorgevel  uitgevoerd  met  een  gevelplint  in blouwe

hardsteen,  to+ he+ niveau  van  ongeveer  45cm.

Boven  de  roam-  en deuropeningen  worden  gegalvaríseerde  mefölen  L-profíelen  geplao+sf,  om

het  bovenliggende  metselwerk  op  te  vangen.
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In de spouwmuren  worden  er, op regelmafige  ofs+and,  sfoo+voegen  open  gelo+en  +eneinde  de
spouw  +e verluchten  en eventueel  wa+er  af +e voeren.

De openingen  fussen  he+ schrijnwerk  en de gevelstenen  worden  opgespoten  met  een  elas+ísche
voegki+.

2.3.4.  GEVELELEMENTEN EN -BOUWSTENEN

De deur-  en raamdorpels  hebben  een  dikfe  overeenkomstig  de  oonduídíngen  op  de  architectuur

plonnen.  De bovenzíjde  is gladgeschuurd  en onderoon  is een  druípgroef  oangebroch+.  De dorpels
van  de  bui+endeuren  worden  voorzien  van  een  ops+oande  rand.

Op  de  ach+ergevel  wordt  er een  houten  gevelbekleding  met  vertikale  belijning  geploats+  volgens

de oanduidingen  op het  architec+uurplan.  Voor  deze  houfen  bekledíng  word+  een  lo++enwerk

oangebrochf  op een  roos+eríng  woarin  dezelfde  ísolofie  quo  fype  moar  me+ aangepasfe  dik+e

geploa+s+  wordt  als bij fradí+ioneel  metselwerk  mef  gevels+enen.  De isola+ie  wordt  voorzien  van  een

voch+scherm.  De keuze  en ui+voering  van  he+ laffenwerk  wordt  door  de  archi+ect  bepaald.

2.3.5.  STRUCTUURELEMENTEN EN DRAAGVLOEREN

De nodíge  strucfürele  elemen+en  worden  voorzien  volgens  de s+abilí+ei+sstudie  en de voorschriften
von  de  fabrikont.

De be+onlateien,  de  balken  en de be+onkolommen  bestaan  uit gewapend  befon  uitgevoerd  op

basis  van  beton  klasse  C25/30,  fenzij  de  stabilíteí+ss+udíe  het  anders  voorschrijfl
De me+alen  profielen,  gedimensioneerd  en voorzíen  volgens  de stabilifeí+studíe,  worden  indien
mogelíjk  onzich+boar  geploofst.

He+ afdekken  von  he+ gelijkvloers  en  verdieping  gebeurt  me+ welfsels  in dik+e  volgens  de

berekeníngen  van  de  fabríkan+  en voorzíen  van  een  gewapende  drukloag,  dík+e 5cm.  De welfsels
worden  geplaots+  volgens  de  íns+ructies  van  de  fabríkanl

De uítkragende  balkons  op  de  ochfergevel  zijn in prefabbeton  en nief  supplementair  afgewerkt.

2.4.  DAKWERKEN

2.4.1.  HELLEND

De dakconstructie  wordf  uitgevoerd  mef  liggers  in Europese  Oregon  (gedrenkt)  of gelíjkwaardig.

Alle nodige  belasfingen  worden  ín acht  genomen  opdo+  de dakconsfruc+íe  voldoende  bestond
zou  zijn tegen  alle  normale  belos+ingen  van  wind,  sneeuw  en dergelijke.
Het  onderdok  wordt  uifgevoerd  in korafleece.

Er word+  dokísolotie  geploafs+  (minerole  wol dik+e  '18cm mef  doorlopend  dampscherm)  zools
aangeduíd  op  he+ plon.

Als dakbedekkíng  wordf  een  zwarte  pan  voorzien.

2.4.2.  DAKVLAKRAMEN  - DAKLICHTOPENINGEN

Er worden  dokvlakramen  geploafst  volgens  aanduidingen  op  het  plon.

2.4.3.  PLATTE DAKEN

De dakbedekking  von  het  plo++e dak  wordf  geploatst  op  een  hellíngslaag  en besföot  uit:
*  l laag  dampscherm  V3,

*  l isola+ieloog  me+ dikte  volgens  de  EPB-studie,
*  1 laag  hoogwaardige  roofing,

De bínnenhoeken  worden  verzorgd  d.m.v.  polysfereen  isolatiesfroken.

De dakranden  +er hoogfe  von de  plafte  daken  worden  afgewerkt  me+ een  donkerkleuring
aluminium  dakrondprofíel.

2.4.4.  DAKWATERAFVOER

Op de voorgevel  wordt  een  bakgoof  voorien  me+ een  houten  buifenbekledíng  op de  voor-  en
onderzijde,  en voorzien  van  zink aün  de  binnenzijde.

Op  de  achtergevel  woraeri  de  honggofen  uítgevoerd  in zink en bevesfígd  me+ inox  goothoken.

De afleíders  op  de voor-  en ach+ergevel  worden  ui+gevoerd  in zínk en deze  worden  zich+baar  op
de  gevels  geplaats+.
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2.5.  BUITENSCHRUNWERK  -  GEVELSLUITING

Het  buitenschrijnwerk  is uitgevoerd  in PVC  (5-kamer  profiel)  met  zonnewerende  (4-seízoens)  dubbel

isolerende  beglazing  (K-woarden  l,O W/m2K).  De kleur  van  de ramen  op  de voorgevel  is wi+ of

genuanceerd  wit,  voor  de  dakverdieping  is dit  zwort.  De kleur  van  de  ramen  op  de  achtergevel  is

zwart.  De architect  bepaalt  de  uiteindelijke  kleur.

De inkomdeur  wordt  afgewerkt  in dezelfde  kleur  als het  bui+enschrijnwerk  en is voorzien  van  een

driepuntssluiting  en  voordeurtrekker  in inox.

Er zijn geen  binnenkassementen  uitgevoerd  (olle  ramen  en deuren  worden  uitgepleis+erd).  Er

worden  nergens  rolluiken  en zonneweringen  voorzien.

De  nodige  verluchtingsroos+ers  worden  geplaatst  volgend  uit  de  studie  betreffende  de

energieprestatierichtlijn  en  worden  uitgevoerd  in  de  meest  corresponderende  kleur  als  de

raamkaders.

De  naden  tussen  he+  buitenschrijnwerk  en  het gevelme+selwerk  wordt  opgespoten  in  een

elastische  voegkit.

Op  de  terrassen  wordt  een  borstwering  geplaa+sf  die  is opgebouwd  uit aluminium  profielen  met

een  handgreep  en bülus+ers,  voorien  van  glozen  tussenstukken,  volgens  kleur  en model  opgelegd

door  de  architec+.

2.6.  BINNENAFWERKING

2.6.1  BINNENPLEISTERWERKEN

Alle  muren  me+  uitzondering  van  de  technische  lokalen  worden  machinaol  gepleisterd,  de

plafonds  worden  met  spui+plamuur  afgewerk+.

Alle  raamopeningen  worden  uítgepleísferd  links, boven  en  rechfs  (er  worden  geen

binnenkassementen  voorzien).

De  technische  lokalen  worden  proper  gemetst  en  bijgevolg  niet  gepleis+erd.

De gípswanden  worden  gelísseerd  volgens  de  voorschríffen  van  de  fabrikanf.

Schilderklaor  ze't+en  van  de  muren  is niet  inbegrepen.

2.6.2.  DEK- EN BEDRuFSVLOEREN

De  vloeren  worden  opgebouwd  volgens  het  principe  van  de  zwevende  vloer.  Om  het

con+actgeluid  +ussen de verschillende  verdiepingen  te beperken,  wordt  op de welfsels  een

geluidsisolerende  onderlaog  geplaa'tsl  Deze  onderlaog  is eveneens  fhermisch  ísolerend.  Aan  de

randen,  +er hoogte  van  de  muren  worden  isola+iebanden  aangebracht.

Vervolgens  word+  in alle  ruim+es  vakkundig  en tot  op he+ gewenste  peil een  cementchappe

aangebrocht  met  een  dik+e  van  minimum  5cm.  De chappe  is geschíkt  voor  het  plaafsen  van

porket,  linoleum,  laminaa+  of  het  verlijmen  von  tegels.

2.6.3.  BINNENVLOERAFWERKINGEN  (')

In alle  ruimtes  (uitgezonderd  slaapkamers)  is een  standaard  keramische  vloertegel  voorien  me+

HW 30 € /m2  (excl.  BTW), ofgewerkt  met bijhorende  plin+en  HW l O € /m  (excl. BTW).

Telkens  is een  klassiek  legpatroon  voorzien  voor  tegels  van  30x30  tem  50x50,  grijs of wit  gevoegd:

dus  zonder  bepaalde  motieven  of  andere  specifieke  legvormen.

De  vloertegels  worden  steeds  verlijmd  op  de  chape.

In de  slaapkamers  is een  vlak  gestreken  (zonder  egalisatie)  cementchape  geplaa+st,  voorien  van

laminaot  (Quick-Step,  keuze  uit  3 kleuren)  met  dikte  7mm.

2.6.4.  BINNENDEUREN  (')

De binnendeuren  zijn gewone  tubespaan  schilderdeuren,  voorzien  van  het  nodige  hang-  en

sluitwerk,  inox  deurkruk  en gewoon  dag-  en nachtslot  met  inox  sleu+el-rozas.  De deuren  worden

afgewerkt  met  een  multiplex  kassement  en  omlijsting.

De inkomdeuren  van  de appartementen  zijn identiek  aan  voorgoande  doch  voorzien  van  de

nodige  brondweers+ond.
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2.6.5.  V  AST BINNENMEUBILAIR  (")

Het  leveren  en  plaafsen  van  keukenmeubilair  met  stondaard  elektrische  apparoten  word+  voorzíen

me+  een  handelswaarde:

Voor  app  O, l -  0,2: 7.500,00  € .

Voor  opp  l,  l -  2, l -  3,1: l O.OOO,OO € .

Er word+  geen  gosleidíng  voorzíen  naar  de  keuken;  een  elekfrísche  voeding  voor  hef  fornuis  is wel

voorzien.

Onze  s+andoordkeukens  zijn voorzien  van  volgende  +oesfellen:  kookplaof,  oven,  recirculafie-

dampkap,  spoelbak,  mengkraan,  vao+wasmachíne  en koelkas+  me+  diepvriesvak.

Er is geen  wandbekledíng  in de  keuken  füssen  he+ keukenmeubílair  voorzien.

2.6.6.  TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN  (')

Per badkomer  worden  wandtegels  geplaatsf  +.h.v. douche  (+/a0m2);  de  voorzíene  HW is 30 € /m'
(excl.  BTW).

De  waterdich+ing  van  de  ínloopdouche  met  bijhorende  goot  is voorzíen.

Waor  nodig  (voor  de  ramen  op  schoof,  behalve  veluxen)  zijn vens+ertable++en  geplaatst  in mdf  om

fe  schilderen..

2.7. TECHNIEKEN

2.7.1.  SANIT  AIR (')

De  sonífaire  ínsfolla+ie  wordf  berekend  en ui+gevoerd  conform  de  Belgische  norm.

De +oevoerleidingen  zijn uítgevoerd  in kuns+stof  VPE-olu  volgens  systeem  met  hoofdleidingen

(klossiek),  íncl. aansluiting  op teller,  servieskranen  (beholve  op uitgiefbakken),  afsluitkronen  en

terugslagkleppen.

De  afvoerleídíngen  zíjn ui+gevoerd  in dikwandig  PVC.

Buizennet:

"*  Enkel  von  toepossing  voor  app.  ll  en  2,1.

Voor  bovenskx:inde  saní+oire  insfollaffe  zijn ondersföande  foes+ellen  per  opportemenf  voorzíen:

Type l : app  OI en O,2 (HW  € 2.59  l,  l l )
*  Hangfoilet  met  Viega  sanbloc.

*  Hondwasbakje  incl.  koudwa+erfonfeinkraon  Ideal  Stondard.

*  Dubbel  wostafelmeubel  l 20cm  íncl.  mengkranen  en bijhorende  spíegel  en  ledverlichting.

*  Inloopdouche  me+  Hansgrohe  showerpípe  met  fhermosfafische  kroan.

*  Gloswand  douche  zonder  deur  uit klaar  glas,  hoogte  200cm.
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Type  2 : app  l, l en 2, l (HW € 3. 'í55,43)

*  Hangtoile+  met  Viega  sonbloc.

*  Handwasbakje  incl.  koudwaterfonteinkraan  Ideal  S+andard.

*  Dubbel  was+ofelmeubel  l 20cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spiegel  en  ledverlichtíng.
*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  thermosta+ische  kroan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  uit klaar  glas,  hoogte  200cm.

Lígbad  en badmengkroan  Pro Cosa  mef  handsproeíer.

Type  3 : app  31 (HW € 2.64811  )
*  Hangtoilet  met  Viega  sanbloc.

*  Hondwasbakje  incl.  koudwa+erfonteinkraan  Ideal  Standard.

*  Dubbel  wosföfelmeubel  l 20cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spiegel  en ledverlich+ing.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  thermostatische  kraan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  ui+ klaar  glas,  hoogte  200cm.

2.7.2.  VERWARMING

De verwarmingsinstolla+ie  wordt  uitgevoerd  op  aardgas.

De verwarming  en warmwa+erproductie  gebeur+  via een  individuele  doorstroom  gaswandketel
[gesloten  +oestel  type  Vaillant)  met  wond-  of dakdoorvoer,  geplaatst  in de  berging.

Een erkende  keuring  van  de  installatie  is inbegrepen.

De dimensionering  en he+ vermogen  van  de verwarmingsinsföllatie  wordt  steeds  berekend  op  basis

van een worm+everliesberekening.  Deze studie  voorzie+  in voldoende  vermogen  om bij -10oC
bui+entemperatuur  +ot een  binnentemperatuur  +e komen  in volgende  ruimtes:

*  Eetplaats/zi+plaa+s  en keuken:  21oC
*  Badkamer:  24oC

De temperatuurregeling  gebeurt  via één  digitale  klokthermostaat  geplaa+st  in de  leefruim+e.
Verwarming  van  de  ruim+es  via  vloerverworming.  (eetplaats,  zi+plaats,  keuken,  badkamer)

In de  slaapkamers  is geen  verwarming  voorzien.
In de badkamer  is een  stopcontact  voorzien  om mogelijks  een  handdoekdroger  +e plaatsen.  De

handdoekdroger  zelf  is nie+ voorzien.

2.7.3.  VENTILATIE

Conform  de Energie  Prestatie  en Binnenklimaateisen  (EPB) wordt  het appar+ement  voorzien  von

een  ventila+iesys+eem  C+EVO.
De aanvoer  van  de verse  lucht  gebeur+  op een  notuurlijke  wijze  via de  verluchtingsroosters  (type
invisivent)  in het  buitenschrijnwerk  von  de 'droge  ruimtes'.  De drvoer  gebeurt  op een  mechanische

wijze  me+  een  centrale  afzuigmotor  met afvoer  via  de technische  koker  of he+ dak. De

zelfregelende  afvoerroosters  in wit pvc  bevinden  zich in de 'natte  ruimtes'.  Het luchftransport
gebeurt  via de  ruimte  tussen  het  deurblad  en de  afgewerk+e  vloer.  De vochtde+ectie  bevind+  zich

+er hoogte  van  de mo+or.  Het ex+rac+iesysteem  met  smartzone  zorg+ voor  nachtelijke  afvoer  in de

slaapkomers.

Hef appartement  3,1 vormt  een  uí+zondering  hïerop  en word+  voorzien  von  een  vroogges+uurd

venfilotiesysteem  D.

2.7.4.  ELEKTRICITEIT (")

De uitvoering  gebeurt  met  sföndaard  wi+te  afdekpla+en  van  Niko.

De  inrich+ing  voldoet  aan  he+ technisch  reglemen+  en  word+ gekeurd  door  een erkend

keuringsorganisme.

De verdeelkast  is voorzien  van  automa+ische  zekeringen.

Een oansluitkabel  voor  Tv-distribu+ie,  telefoon  en elektriciteí+  is voorzien.

De aansluitkosten  en tellerkosf  zelf  zijn nie't inbegrepen  en ten  laste  van  de  koper.

De installofie  bevat  geen  spots,  geen  ormoturen  en lampen.

De belinsföllafie  is van  het  type  videofoon.

In volgende  lijst víndf  u de  mínimum  basís elekfrísche  voorzieningen  die  inbegrepen  zijn en  voldoen

aan  het  AREI:
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Enkel  stopcontact 1

***  Enkel  van  +oepassing  voor  opp.  0,2-l,  l -  2,1 -  3,1.

**"*  Enkel  van  toepassing  voor  app.  l,  ï -  2, l.

2.8.  GEMENE  DELEN & BUITENAANLEG

De toegangsdeur  is uitgevoerd  in PVC  en in hetzelfde  kleur  als de  ramen  op  de  gevel.

De  sosdeur  is uhgevoerd  in PVC  wiL

De deurbellen  van  de  apportementen  zijn +.h.v.  het  SCIS uitgerust  met  een  cen+rale  parlofoon.  In he+

appartement  is in de inkom  een  videofoon  voorzien.  Ter hoogte  van  de inkomdeur  van  he+

appar+ement  is een  gewone  deurbelknop  voorien.

In de  inkomhal  worden  de  wanden  en de  plafonds  geschilderd  en worden  de  vloeren  betegeld

met  een  keramische  vloer  volgens  keuze  van  de  archi+ect.

De trappen  zijn bekleed  me+  vloertegels  overeenkoms+ig  de  vloerbekleding  of nafuursteen  volgens

keuze  van  de  architect.  De  +rapleuning  in de  traphal  is een  aluminium  buisleuning.

De  lift zonder  mochínekamer  is +oegankelijk  voor  de  rols+oelgebruiker  en  heeft  evenveel

s+opplaatsen  als er  verdiepingen  zijn.

De priva+e  terassen  zijn in betonnen  klinkers  aangelegd  zonder  voegen.

De terrassen  die  zich  boven  de  onderliggende  oppar+emen+en  bevinden  worden  met  legels  op

+egeldragers  (cfr  projectstaal)  afgewerk+.

De  uitkragende  balkons  op  de  achtergevel  zijn in prefabbe+on  en niet  supplementair  ofgewerkt.

Het  toegangspad  ach+eraan  en  de  s+aanplaatsen  zijn voorzien  in wo+erdoorlatende  betonklinkers.

De omgevíng  wordt  aangelegd  volgens  de  ontwerpplonnen  en  de  keuze  von  de  orchi+ec+.
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3 ALGEMEEN

3.1.  PLANNEN

Voor  bovenvermelde  construcfie  werd  een  s+edenbouwkundíge  vergunning  afgeleverd.

De apparfemenfen  worden  verkochf  sleutel-op-de-deur,  volgens  de  plannen  en +ekeníngen  van

de  architec+  en conform  he+ verkoopslastenboek  dat  de  koper  erkenf  onfvongen  +e hebben,  ook

CII ZOU  anders  vermeld  zijn op he+ plon  van  de architecl  Indien  andere  vermeldingen  zijn

aongebroch+  op  het  plan  zíjn deze  ondergeschik+  oan  dí+ losfenboek.

Alle  op  plannen  opgegeven  ma+en  en  maotcíjfers  zijn benaderende  ma+en.

3.2.  MATERIAAlKEUZE

Enkel  wat  binnenofwerkíng  betreff  kunnen  maferiolen  door  de klant  zelf gekozen  worden  en

evenfuele  oanpassingen  worden  aongebrocht  dit om  het  hormoníeuze  korak+er  von  het  project

te behouden.  De posten  waor  een  keuze  word+  aangeboden,  zijn aangeduid  me+ (*). De keuze

von  de  binnenafwerking  wordt  defíni+ief  bepoald  en  verrekend  ö  rato  van  de  gedane

ma+eriaalkeuze.

De moteriaalkeuze  is afhankelijk  von  de bouwtechnische  mogelijkheden  en gebeurt  ín onderling

overleg  met  en  onder  begeleiding  van  Brigh+  Cí+y.

De defini+íeve  maferiaalkeuzes  worden  vas+gelegd  via  verrekeningsbons  hetzij  in min  of in meer.

De  koper  verbínd+  zich  eíoe  de  goedkeuríng  von  de  verrekeríngen  voor  +e leggen  binnen  de  l 4

dagen  no  onfvongs't  van  de  verrekeningsbon.

Afhonkelijk  von  de  aard  en  omvang  van  het  gekozen  meerwerk  zol  mogelijks  een  termijnverlenging

noodzakelijk  zijn.  Ondermeer  voor  droogfijden  en exclusieve  leveríngstermíjnen  ín functíe  van

bepaalde  ma+erioolkeuzes  wordt  een  ex+ra  termijnverlenging  overeengekomen  in  onderling

overleg  fussen  koper  en  aannemer.

3.3.  WIJZIGINGEN

Indien  Bríghf  City  he+ om technische  redenen  nodig  achf  om beperkfe  wijzigingen  aon  de

plannen  aon  +e brengen,  kon  dif  zonder  da+  de  kopers  híer  verhool  kunnen  inbrengen.

Bright  City  behoud+  zich  hef  recht  voor  om  even+ueel  vorianfe  uifvoeringswijzen  te  voorzien  indien

deze  worden  opgelegd  door  administratieve  overheden.  Bright  Ci+y behoudt  zich  tevens  hef  rech+

voor  om  sommige  in he+ bestek  voorziene  ma+eríolen  te vervangen  door  evenwaordige.

Wanneer  de  koper,  om  welke  reden  ook,  wijzigíngen  wenst  aan  te brengen  aan  dit  bes+ek,  de

plannen  of de  sföndoardvoorzieningen,  kon  dit  slech+s  in de  mafe  dat  de  bouwpromo+or  t'íerover

zijn  akkoord  geeft.  De  aangevraagde  wíjzigingen  moeten  schrif+elijk  aan  de  bouwpromotor

overgebrachf  worden.  Hef  ís niet  uitgeslo+en  da+ voor  een  bepaalde  keuze  van  ofwerkíng  díe

binnen  de  voorziene  handelswaarde  valt,  toch  een  supplementaire  plaotsingskost  kan

aangerekend  worden.  Bepaolde  wijzígingen  von  afwerking  kunnen  aonleiding  geven  to+

+ermijnverlengingen  fot  de  voorlopige  oplevering.  Wijzigingen  die  het  uítwendige  van  gebouw  en

de  uníformifeít  van  de  gemene  delen  veranderen  zijn niet  mogelijk.  Alle  supplemen+oire  werken,

op  schrif+elijk  bevel  van  de  koper  uitgevoerd,  worden  op  het  debef  van  zijn rekening  ingeschreven

Het  is de  koper  niet  +oegelaten  om  zelf  of  vio  derden  werken  ui+ te  voeren  op  de  werf  vóór  de

voorlopige  opleveríng.  Wonneer  de  koper  om  bepoalde  redenen  een  gedeel+e  von  de  voorziene

afwerking  niet wensf  uif  +e lo+en uifvoeren  door  de  aonnemer/promotor  (dit díent  dan  wel  door  de

koper  fijdig  gevraagd  fe  worden  en  er  mogen  geen  problemen  on+staon  me+  CII geplootste

bes+ellingen,  uítvoering  of  meer  olgemeen  me+  de  werfplanríng)  en  deze  stoat  dit  toe,  dan  ZCII de

koper  moximaal  80%  van  het  aangegeven  budget  kunnen  recupereren.  Dit bedrag  zol  ín

míndering  gebracht  worden  van  de  laatste  betoolscl"íjf.  Dergelijke  zoken  zullen  enkel  na  schriftelíjk

akkoord  tussen de  koper  en de aannemer/bouwpromotor  ui+ het con+ract  genomen  kunnen

worden.
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Kopers  mogen  budge+fen  voor  de  afzonderlijke  lofen  (bv  keuken/vIoeren/sanitoir/deuren/...)  nie+

verschuiven.

3.4.  ANDERE  KOSTEN

De  oansluitíngskos+en  op  gas-,  elektrici+eit-,  water-,  TV- telefoonnet,  en  rioleringen  zijn  niet
inbegrepen  en  +en laste  van  de  kopers.

Na plaa+sing  van  de  tellers,  word+  de  aansluíting  onmiddellijk  overgeze+  en dus  geföctureerd  aan

de  koper:  het  verbruik  is vanof  deze  dooríocturatie  ten  las+e  van  de  koper.

Opgelegde  taksen  door  openbare  overheden  of  andere,  zijn niet  inbegrepen  en  ten  laste  van  de

kopers.  Deze  kosten  worden  doorgefactureerd  verhoogd  met10%  coördina+iefee.

Uiteraard  is de  koper  zelf  verantwoordelijk  voor  alle  door  hem  geleverde  materialen  en presto+ies,

evenals  voor  de  schade  veroorzoak+  bij of voortvloeiend  uit het  zelf  uitvoeren  van  werken.

3.5.  OPLEVERING

Wanneer  de  privo+íeve  delen  van  he+ verkoch+e  goed  voldoende  afgewerkt  zijn om  te  kunnen

gebruíkf  worden  voor  hun  bes+emming,  zal  worden  overgegoon  +ot voorlopïge  oplevering.  He+

geheel  word+  bezemschoon  opgeleverd,  alle  puin  en  afval  wordt  verwijderd.  De  promotor  zal de

koper  na overleg  uitnodigen  om  in aanwezigheid  von  de  por+ijen  vas+  te  stellen  da+  de  werken

uitgevoerd  werden  in overeenstemming  met  de  plannen  en  de  beschrijvingen  van  de  maferialen.

Enkel  een  geschreven  en  tegensprekelijke  ak+e  van  de  par+ijen  dient  als bewijs  van  de  voorlopige

oplevering.  Om  de  voorlopige  oplevering  te  kunnen  laten  doorgaan  dienen  alle  openstaonde

facturen  be+aald  +e zíjn.

De bewoning  of  de  ingebruikname  van  de  priva+ieve  delen  en/of  de  gemeenschappelijke  delen,
zel'fs fijdelijk,  zal  aanzien  worden  als voorlopige  oplevering  van  deze  privatieve  delen  en/of  van  de

gemeenschappelijke  delen.  Worden  CIIS dusdanig  aanzien  : het  opnemen  van  de  sleu+els  van  het

privégedeelte  of  het  plaatsen  van  de  meubels  of  het  uitvoeren  van  binnen-schiIderwerken.

De datum  van  de  voorlopige  oplevering  is de  begindotum  van  de  tienjarige  aansprakelijkheid.

De  eíndopleveríng  von  de  príva+ieve  en  gemeenschappelijke  delen  gebeurt  automatisch  één  jaar

na de  voorlopige  oplevering.  Indien  tijdens  de  periode  tussen  de  voorlopige  en  definitieve

oplevering  de  koper  geen  opmerkingen  heeft  gemaakt  per  oangetekend  schrijven,  wordt  deze

oplevering  definitief.

3.6.  DIVERSE

Gedurende  de eerste  3 jaor  na de voorlopige  oplevering  von  de woning  dien+  de klant  de

normale  en  +oelaa+bare  zettingen  (zie  WTCB) van  een  nieuw  gebouw  +e gedogen  zonder

schadevergoeding  van  de  aannemer  aan  de  koper.

Schilderwerken,  haard,  mobiele  wonden,  meubilair,  omgevingswerken,  draadafslui+ing,

beplanting,...  zijn niet  inbegrepen.  Aanduidingen  op  de  plans  hieromtren+  zijn louter  informa+ief.

Tenzij  uitdrukkelijk  vermeld  en  overeengekomen,  zijn volgende  pres+aties  niet  inbegrepen  in de

verkoopprijs  (deze  opsomming  ís niet  limitatief):  alle  decoratie-  en  schilderwerken  in de  priva+ieve,

verlichtingsorma+uren  in de  privotieve,  de  telefooninstallaties,  de  zonnewering,  he+ vaststaande  of

niet  vaststaande  meubílair;  (ook  deze  die  illus+ro+ief  getekend  zijn op  de  architectuur-  en/of

verkoopplannen),  de  kosten  en erelonen  akte,  het  aandeel  in de  basisak+e,  BTW,

registratierech+en,  de  bouwföksen  en  alle  prestaties  die  nie+ uitdrukkelijk  in het  lastenboek  vermeld

staan.

Alle  foto's  en bemating  op plannen  die in dit verkooplostenboek  voorkomen,  hebben  geen

bindende  waarde.  Enkel  de  ui+geschreven  tekst  geldt  als  contract  en  in  geval  van

tegenstrijdigheid  primeert  de  beschrijving  van  dit  verkooplas+enboek  op  he+ verkoopplan,  zo ook

de  keukeninrichting,  badkomerinrich+ing  en  ingemaakte  kasten.

De  verkoopprïjzen  zijn vosj  en  definitief  en niet  herzienbaar.

De overeengekomen  prijs  en  de  prijs van  de  meerwerken  zal betaald  worden  bij het  ondertekenen

von  de  notariële  okte  van  deze  eigendom  of bij de  ingebruikname.
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