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1 . 1  I N L E I D I N G  

Dit commercieel  en administratief  lastenboek, biedt u een omschri jving van de 

uit te voeren werken, die u aan UNICAS toevertrouwt.  

In dit document vindt u een gedetail leerde uiteenzetting van onze werkwijze 

die le idt tot het bouwen van uw woning volgens de regels van de kunst.  

Het eerste deel omvat het commercieel  lastenboek dat in hoofdzaak een 

technische specif icatie omvat van de bouwwerkzaamheden. Het tweede deel, 

zi jnde het administratief  lastenboek, geef t eerder een overzicht weer van de 

rechten en pl ichten van beide parti jen.  

De pri jsafspraken tussen de klant en UNICAS worden gevormd door 

verschil lende documenten.  

1.  De pri jsof ferte.  

2.  Het commercieel  en administratief  lastenboek.  

3.  Het plan opgesteld in samenspraak met de architect en volgens 

stedenbouwkundige voorschrif ten, e igen aan de verkavel ing.  

4.  Keuze van af werkingsmaterialen, bepaald door de klant.  

 

 

Budgetten of  handelswaarden uitgedrukt in dit lastenboek  en in de calculatie 

maken deel uit van de pri jsof ferte.  Dit betekent dat men een richtpri js en 

richthoeveelheid voorzien heef t  die in de pri js  vervat zit .  De uiteindel i jke 

verrekening zal  gebeuren in een later stadium.  

Daar de pri jsof ferte wordt bepaald door verschil lende 

uitvoeringshoofdstukken, is  dit de meest variabele factor in het bouwproces.  

UNICAS houdt rekening met uw vooropgesteld budget en denkt samen met u in 

termen van oplossingen.  

Wij stel len een aangenaam bouwproces in het vooruitzicht.   
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C O M M E R C I E E L  L A S T E N B O E K  

H F S T  1   A L G E M E N E  K O S T E N  

1 . 1  O P S TE L LE N  V AN  H E T  O N TW E RP  E N  DE  

B O U WA A NV R AAG  

De architect werkt het voorontwerp verder uit tot bouwaanvraag, 

samen met de formulieren voor de technische en de 

stedenbouwkundige dienst (isolatieformulier, statistisch formu lier, 

beschrijvende nota van bouwplaats en omgeving, foto’s van terrein en 

omgeving, aanvraagformulier). Hij houdt hierbij rekening met de 

materiaalkeuze en met het budget. Zodra de bouwvergunning is 

bekomen, wordt het uitvoeringsplan opgesteld met doorsneden en 

technische details, nodig voor de uitvoering. De architect volgt de 

werken. Het ereloon van de architect is in deze aanbieding inbegrepen.  

1 . 2  A L G EM E EN H EDE N  

Wij zorgen zelf voor water en elektriciteit  tot de definitieve tellers 

geplaatst kunnen worden, er zijn dus geen extra kosten voor 

voorlopige aansluitingen . Eens de tellers worden geplaatst, is het 

voor UNICAS toegestaan hiervan gebruik te maken. Wij zorgen voor een 

nette werf en voor alle wettelijke veiligheidsbepalingen voor de door 

ons uit te voeren werken. 

1 . 3  V E I L I G HE I DS CO Ö R DI N A T I E  

De coördinatietaken betreffende ontwerp en verwezenlijking van de 

woning volgens de wet van 4/8/1996, betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk en het KB van 25/1/2001, 

gewijzigd door het KB van 19/01/2005, betreffende de Tijdelijke of 

Mobiele Bouwplaatsen zijn voorzien.  

1 . 4  V E R SL A GG E VI NG  E N ER GI E P RES TA T I E RE G E LGE V I NG  

( E P B )  

De verslaggever stelt de startverklaring op, dient de EPB-aangifte in en 

levert het energiecertificaat af. Dat certificaat geef t de woning meer 

waarde op de verkoop- en verhuurmarkt dan woningen zonder 

certificaat. Een blowerdoortest wordt standaard voorzien. De 

luchtdichtheid van de woning wordt gemeten, wat onmiddellijk de 

goede plaatsing van de isolatie en dampscherm weergeeft 

(Blowerdoortest).  
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1 . 5  V E N TI L A T I EV ER S L AG  

Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van 

de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen = 

ventilatieverslaggeving. 

Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden 

met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 

januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de 

aangifteplichtige: 

-  Voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp 

laten opmaken; 

-  Na de uitvoering een ventilatieprestatieverslag laten opmaken 

van het geplaatste ventilatiesysteem. 

1.5.1  VENTILATIEVOORONTWERP (VOOR DE START VAN DE WERKEN) : 

 Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald 

ventilatiesysteem heeft bezorgd. Het ventilatievoorontwerp is een plan 

waarop de verschillende ventilatiecomponenten aangeduid staan. Het 

ventilatievoorontwerp specifieert dus voor welk ventilatiesysteem 

gekozen werd en hoe het ventilatiesysteem in het gebouwontwerp past. 

Het is eigenlijk een overzicht van de ventilatie -installatie die door de 

architect in uw woning wordt voorzien. Dit voorontwerp is niet 

bindend, het kan worden gezien als een voorstel dat later wordt 

gefinetuned en nagerekend. 

Het voorontwerp moet aan de EPB-startverklaring toegevoegd worden.  

1.5.2  VENTILATIEPRESTATIEVERSLAG (NA DE WERKEN ): 

Dit is een rapportering van het ventilatiesysteem zoals het gerealiseerd 

werd in de woning, inclusief (indien van toepassing) meetrapporten van 

de mechanische debieten van het geplaatste systeem. Een 

ventilatieprestatieverslag kan enkel  door een erkende 

ventilatieverslaggever opgesteld worden. Dit verslag, opgesteld volgend 

de STS-P Ventilatie, wordt bij de EPB-aangifte toegevoegd. 
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1 . 6  TE R R E I NG E GEV E N S  

In de huidige prijscalculatie werd rekening gehouden met 

onderstaande veronderstellingen: 

•  het terrein gelegen is op hetzelfde peil als de straat;  

•  er geen beplanting of puin op de plaats van het op te trekken 

gebouw aanwezig is;  

•  het op te richten gebouw goed bereikbaar is voor alle vervoer 

de perceelgrenzen duidelijk zijn en door een landmeter zijn 

aangeduid 

1 . 7  V O O RB E REI DEN D E  WE R KE N  

De woning wordt uitgepaald met behulp van een laserwaterpas. 

Eventuele graszoden, die zich bevinden op de plaats waar het gebouw 

zal worden opgericht, worden verwijderd en gestockeerd op het terrein.  

De koper vergewist zich voor de aanvang van de graafwerken van de 

juistheid van het terrein, de inplanting en het niveau van de woning 

(markering ter plaatse). De bevoegde overheid wordt gecontacteerd voor 

het uitzetten van de bouwlijn indien dit verplicht is.  Indien de 

landmeter wordt aangesteld door de gemeente, dan kan hiervoor een 

kost worden aangerekend. 

Voor de start der werken wordt een sondering uitgevoerd. Hieruit blijkt 

de draagkracht van de ondergrond. Op basis van deze gegevens wordt 

een stabiliteitsstudie opgemaakt en de benodigde funderingen 

berekend. 

Indien blijkt dat er een afwijkende funderingswijze noodzakelijk is zal 

deze worden verrekend.  De sondering zelf is inbegrepen in de 

aannemingsprijs.  
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H F S T  2   D E L F - ,  F U N D E R I N G -  E N  

R I O L E R I N G S W E R K E N  

2 . 1  D E L F -  E N  F U ND E RI N G SW E RK E N  

De funderingssleuven, met aan de voet een breedte van 60 cm voor 

de buitenmuren en 50cm voor de binnenmuren, worden gegraven tot 

de diepte van de draagkrachtige grond. Deze sleuven zijn voorzien tot  

1,14 meter onder de vloerpas van uw woning. Deze vloe rpas bevindt 

zich ongeveer 20 cm boven het peil van het terrein op de plaats van 

het gebouw.  

De funderingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de studie 

van het ingenieursbureau. Het type fundering kan echter gewijzigd 

worden op basis van de studie van het ingenieursbureau en de uitslag 

van de sondering. 

Op de bodem van de fundering wordt, als aarding voor de 

elektriciteitsinstallatie, een in lood omhulde koperdraad-aardingslus  

geplaatst. Deze voldoet zowel inzake samenstelling (koper en lood) als 

diameter (35 mm2) aan het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de 

Elektrische Installatie). Op de plaats waar de teller van de elektrische 

installatie voorzien is, wordt de aardingslus omhoog geleid en later 

verbonden met de aardingsklemmen. 

De uitgegraven funderingssleuven worden gevuld met stortbeton voor 

funderingen (Beton sterkteklasse C 20/25), aangemaakt door een 

betoncentrale met waarborgmerk Benor.  Het ondergrondse metselwerk 

wordt uitgevoerd in zware betonsteen.  
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Telefoon, tv, elektriciteit, water en evt. gas moeten later worden 

binnengebracht via een ondergrondse aansluitbocht . Deze bestaat 

uit vijf aan elkaar gemonteerde kunststof buizen. De aannemer levert 

en plaatst deze aansluitbocht. De effectieve aansluiting van de 

telefoon, tv, elektriciteit, water en evt. gas moet wel worden voorzien 

door de koper.  De werkput ten behoeve van de nutsmaatschappijen 

voor het binnenbrengen van de leidingen is inbegrepen 

Eventuele verrekeningen bij funderingswerken zijn gebaseerd op de 

off iciële muurovernameprijzen.  

De grond, die voortkomt van de grondwerken, blijft ter plaatse.  Indien 

deze grond niet ter plaatse kan blijven omdat dit de bouwwerken 

verhindert, wordt deze grond afgevoerd en verrekend. Dit in onderling 

overleg met de koper.  

2 . 2  V L O ER P LA A T  

De grond binnen het gebouw wordt genivelleerd en mechanisch 

verdicht. Over de volledige binnenoppervlakte van het gebouw wordt 

een vochtscherm in polyethyleen  geplaatst als isolering tegen 

opstijgend grondvocht . Deze kunststoffolie belet tevens dat het 

aanmaakwater van het beton meteen in de ondergrond dringt en zorgt 

zo dat het beton sterk wordt. Verschillende stroken folie overlappen 

elkaar voldoende. Over de ganse oppervlakte binnen het gebouw wordt 

een betonplaat (15 cm dik), gewapend met een net in staal diameter 

8mm met mazen van 15 bij 15 cm, gegoten. 
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2 . 3  RI O LE R I N G EN  

Bij het ontwerp van het rioleringsstelsel wordt rekening gehouden met 

later aan te leggen terrassen en opritten. Vooraleer het 

rioleringsstelsel te ontwerpen, wordt de plaats en de juiste 

aansluitdiepte van de openbare riolering nagekeken. Het rioleringsnet 

wordt met lichte helling uitgevoerd in grijze, harde pvc -buizen, overal 

diameter 110 mm , met waarborgmerk Benor. De buizen worden 

gekoppeld met moffen. De wanddikte van de buizen en de hulpstukken 

is 3,2 mm. De afvoerbuizen worden in lichte helling uitgevoerd met een 

scheiding van regenwater en vuil water.  Via een eindstop wordt 

latere aansluitingsmogelijkheid op het rioleringsstelsel voorzien 

(terras, tuinhuis, drainage e.d.) . 

Er wordt een gecombineerde regen- en infiltratieput voorzien, met een 

capaciteit van 5.000L opslagcapaciteit + 1.000L infiltratievermogen  

(of gelijkwaardig systeem). Toezichtputten  (2st), sifonput (1st), 

reukafsnijders en hulpstukken 

worden eveneens in pvc uitgevoerd. 

Toezichtputten en sifonput worden 

verhoogd en afgedekt met een pvc 

deksel. Zo zijn ze gemakkelijk 

toegankelijk voor onderhoud. De 

hulpstukken zijn voorzien van een 

kunststof dichtingsring. Het perfect 

op niveau brengen van putdeksels 

valt onder de post tuinaanleg en is 

bijgevolg niet inbegrepen. 

Het rioleringsstelsel wordt 

gescheiden uitgevoerd tot net voor de rooilijn. Het circuit voor 

regenwater en afvoer van afvalwater kan nu (of later als de openbare 

riolering daar nog niet op voorzien is) gescheiden aangesloten worde n, 

zonder dat er nog ingrijpende werken aan uw privé -rioleringsstelsel 

hoeven te gebeuren.  

De keuring van de privé-riolering is inbegrepen in onze aanneming.  

De leidingen zijn voorzien tot  aan de rooilijn (tot max 10 m vanaf 

voorgevel), klaar voor de verbinding met de straatriolering. Deze 

aansluitingen zijn ten laste van de koper. In functie van de gemeente 

moet eveneens een septische put van 2000L worden geplaatst (meestal 

niet verplicht). Afhankelijk daarvan wordt een meerprijs van € 925,00 

excl. BTW aangerekend.  Eventuele drainage rond het gebouw en/of 

terras is niet inbegrepen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigheG25MjRAhXC1xoKHbeaAkkQjRwIBw&url=https://twitter.com/hashtag/ecobeton&psig=AFQjCNE6EXRhO70iFXSuPKYC3czE5Ji6Xw&ust=1484728928916066
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H F S T  3   R U W B O U W  

3 . 1  D E  B UI TEN M URE N  

De buitenmuren van het gebouw zi jn gemetselde geïsoleerde 

spouwmuren, als volgt samengesteld: een muur van gevelsteen, 

luchtspouw, isolatie en een binnenmuur van 14 cm. Deze worden door 

middel van gegalvaniseerde spouw-ankers met druipneus verankerd. 

De basismaterialen voor metselmortel zijn cement, zand en water. 

Puntgevels worden tot nokhoogte gemetseld en geïsoleerd.  De aanzet 

van alle snelbouwmuren worden uitgevoerd met een super-isolerende 

steen (type Ytong-Kimblok).  Ook de laatste laag van het 

binnenspouwblad van de puntgevels wordt uitgevoerd met een ytong -

steen. Dit teneinde EPB te bevorderen.  

De voorziene gevelsteen is eerste keus handvormgevelsteen waalvorm-

formaat (21x10x5cm) met een handelswaarde van € 0.32/stuk + BTW. 

Hij is voorzien van het waarborgmerk Benor en is te bezichtigen bij 

onze leverancier of op reeds gerealiseerde woningen. De verwerking 

gebeurt horizontaal en in halfsteensverband. Aan de buitenkant 

worden de voegen op de vereiste diepte uitgekrabd en het 

gevelmetselwerk achteraf terug opgevoegd. Sommige gevelstenen 

hebben een hogere handelswaarde, maar kunnen toch in basis voorzien 
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worden dankzij een grote afname. (Bijlage 1 is een lijst met 

gevelstenen voorzien in de basiskeuze.)  

Boven 2 verschillende lagen wordt een gewapende DPC-folie geplaatst 

als dubbele bescherming tegen opstijgend grondvocht.  

Alternatieve verwerkingswijzen van de gevelsteen zoals wildverband, 

verlijmen,… worden tegen meerprijs voorzien. 

3 . 2  S P O UWI SO L A T I E  

In de spouw tussen gevelsteen en binnenmuur wordt een spouwisolatie 

voorzien van 10 cm PUR  of gelijkwaardig. De muurisolatie wordt  

verankerd met spouwhaken aan de binnenmuur. Tussen de isolatie en 

de gevelsteen is er een luchtspouw voorzien, deze garandeert de goede 

ventilatie van de buitenmuren. Indien volgens de EPB studie (of op 

expliciete vraag van de klant) dikkere isolatie nodig blijkt zal dit nog 

worden verrekend. Uiteraard betekent dit een verbreding van het 

spouwblad. 

3 . 3  D E  BI N N EN M URE N  

De binnenmuren worden uitgevoerd in rode geperforeerde bakstenen 

(type Porotherm) met een breedte van 14 cm (dragende muren) of 9 cm 

(niet-dragende muren), en volgens de aanduidingen op het bouwplan. 

Indien gewenst kan elk ander type steen voor binnenmuren worden 

aangewend tegen meerprijs.  

Vloer- en spouwisolatielagen, en vloerisolatielagen onderling, kunnen 

geen rechtstreeks contact maken. Om de thermische snede te 

behouden, en deze lineaire bouwknopen EPB-aanvaardbaar te maken, 

wordt de onderste laag snelbouw vervangen door een laag cellenbeton 

van 20 cm hoog, merk Ytong, type kimblok. Binnenspouwblad en 

dragende binnenmuren 14 cm dik, nie t dragende binnenmuren 9cm 

dik. 

3 . 4  G E W EL V EN  E N  B E TO N B AL K EN  

Boven de ramen en deuren worden gewapende betonbalken geplaatst 

(beton sterkteklasse C 25/30), en er wordt gewerkt met L -ijzers. De 

hoogte en wapening van betonbalken wordt bepaald in functie van de 

belasting en de overspanning, in overeenstemming met het 

ingenieursbureau. De nodige bekist ing wordt aangebracht. De 

wapeningskorf wordt in de werkplaats gemaakt, gelast en geplaatst. 

Het beton wordt gestort en na voldoende wachttijd ontkist. 
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Eventuele stalen prof ielen zijn vooraf  behandeld met een roestwerende 

verf . 

Ingebetonneerde draadstangen zorgen voor een perfecte verankering 

van de later aan te brengen dakconstructie.  

Het plafond boven het gelijkvloers bestaat uit gladde predallen uit 

hoogwaardig beton. Deze geprefabriceerde, voorgewapende betonplaten 

worden, na het plaatsen van de nodige bijkomende bewapening, 

voorzien van een supplementaire betonlaag, zodat één massieve 

betonplaat  wordt bekomen (beton sterkteklasse C 25/30). De 

gespecialiseerde fabrikant maakt een legplan voor de constructie. De 

nuttige belasting is 400 kg/m2 . 

Het plafond boven de verdieping bestaat uit betonwelfsels uit 

hoogwaardig beton getrild in metalen bekisting en thermisch verhard 

(waarborgmerk Benor) volgens studie architect. Bovenop de 

betonwelfsels wordt een druklaag geplaatst, gewapend met een net in 

staal met mazen van 15 bij 15 cm. De gespecialiseerde fabrikant maakt 

een legplan voor de constructie. De nuttige belasting is 400 kg./m2. 

3 . 5  D O R PE L S  I N  BLA U W E  H A RD S TE E N  

Aan de opening van ramen, buitendeuren en garagepoort worden langs 

de buitenzijde dorpels in blauwe hardsteen geplaatst (5cm dikte, 

geschuurd in natuurkleur), voorzien van een waterlijst. De dorpels van 

ramen en buitendeuren worden links en rechts ingemetseld in het 

gevelmetselwerk. De dorpel onder de garagepoort wordt tussen de 

dagopening geplaatst. De voegen worden opgespoten met een plastisch 

voegmiddel. 

H F S T  4   D A K T I M M E R  

Dakschrijnwerk uit hout (eerste keus oregontimmerhout of douglas ) . 

Alles wordt ter plaatse getimmerd, er worden geen prefab-spanten 

gebruikt. Dakconstructie volgens plan.  Indien er dakoversteken zijn, 

worden deze voorzien volgens plan. De overstekende houten structuur 

wordt onderaan afgewerkt met een gegroefde multiplexplaat met 

fineerafwerking in meranti (alsook keuze uit rockpanel, ceder en 

afrormosia tegen meerprijs) . Indien er met een gootplank gewerkt moet 

worden, zal deze in hetzelfde materiaal als de afwerking van de 

oversteek uitgevoerd worden.  
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H F S T  5   D A K B E D E K K I N G  

5 . 1  O N D ER D AK  

Het onderdak bestaat uit Korafleece of gelijkwaardig . Een onderdak 

wordt onder de dakbedekking geplaatst en zorgt voor d ichtheid tegen 

regenwater, stuifsneeuw en stof. Het onderdak wordt geplaatst op de 

spanten in horizontale stroken. De overlapping is afhankelijk van de 

dakhelling. Op elk spant wordt een tengellat bevestigd die de folie op 

hun plaats houdt. Vervolgens worden de panlatten op de tengellatten 

aangebracht.  

De ruimte tussen de panlatten en het onderdak laat ventilatie onder de 

dakbedekking en afvoer van eventuele waterinfiltraties toe.  

5 . 2  P A N NE N  

Standaard voorzien wij een kleidakpan van Wienerberger: de Alegra 

Bisch pan (kleuren antraciet, antraciet MAT, bruin, koper en 

natuurrood zijn standaard) of een Tuile Plat van Monier (kleuren 

natuurrood , platinagrijs of double black).  De pan is voorzien van een 

zijsluiting met drie duidelijk gevormde opstaande ribben. Aan de 

onderzijde bevindt zich een windlabyrint. De hulpstukken (nokpannen, 

etc.) zijn in dezelfde kleur en afwerking als de pannen. De universele 

zadelnokken worden uitgevoerd met verluchte ondernokken. Op de 

goede werking geldt een fabriekswaarborg van 30 jaar. De pan valt 

onder de merkgarantie van Benor.  

Eventueel kan men opteren voor een ander type Wienerberger pan 

tegen meerprijs.  
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5 . 3  P L A T  D A K  –  I ND I E N  VA N  TO E PAS S I NG  

Er wordt een hellingslaag aangebracht met rijnzand-cement of indien 

met houten roostering met OSB-platen. Hierboven wordt een 

dampscherm en isolatie geplaatst. Hierop wordt een  laag 

polyesterasfalt van 3 mm en een laag polyesterasfalt van 4 mm 

aangebracht. De vrijblijvende rand wordt afgewerkt met een 

dakrandprofiel in alu natuurkleur.  

Eventueel kan men opteren voor EPDM en dakrand in RAL -kleur tegen 

meerprijs.  

5 . 4  I S O LA T I E  

De voorgestelde isolatie voldoet aan alle hedendaagse normen  en 

wetgevingen zodat een gunstig K-peil kan worden bereikt.  

Hellend dak: 18cm glaswoldeken met apart dampscherm 

Plat dak: 12cm PUR of gelijkwaardig 

5 . 5  L O O D-  E N  Z I NKW E R KE N  

Voor de opvang van het regenwater worden onderaan de dakhell ing zinken 

hanggoten  geplaatst. Op de tapgaten worden de zinken afvoerbuizen 

aangesloten. Deze worden met 

beugels bevest igd aan de 

muur. De aansluit ing onderaan 

met de rioler ingsafvoer gebeurt 

d.m.v. een overgangsstuk in 

pvc. De sectie van de goot, de 

diameter van de afleiders en 

het aantal af leiders wordt 

bepaald in functie van de 

dakoppervlakte.  

De niet in de gevel z ichtbare 

afvoerbuizen worden 

uitgevoerd in kunststof (PVC). 

De nodige hulp- en 

bevestigingsstukken worden 

voorzien om een af loop volgens 

de regels van de kunst 

mogeli jk te maken.  
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H F S T  6   B U I T E N S C H R I J N W E R K  

De ramen en deuren worden op maat gemaakt en zijn vervaardigd uit 

Aluminium Reynaers profielen, reeks Masterline 8 , hefschuifdeuren 

zijn vervaardigd uit profielen reeks CP 130 LS,  in zwart, grijs of wit 

coatex. 

Andere kleuren zijn mogelijk mits meerprijs.  

 

 

De beglazing Thermobel 

top 1.0 voorzien van 

een zwarte Warm Edge 

spacer, en heeft een 

warmte - 

doorgangscoëfficiënt 

Ug=1W/(m²K)  

 

 

 

De thermisch geïsoleerde aluminium profielen hebben een bouwd iepte 

van 77 mm voor de buiten-kader, en van 87 mm voor de vleugel. Het 

buitenaanzicht van de buitenkader en van de vleugel is vlak. De 

glaslat heeft een rechthoekig aanzicht.  Het systeem laat toe om 

glasdiktes tot 62 mm te plaatsen in de vaste kader en 72 mm in de 

vleugel.   

 

Verdere technische profielbeschrijvingen verkrijgbaar op eenvoudig 

verzoek. 

•  Raam en deurkrukken in Alu natuurkleur  

•  De basic voordeurtrekker is voorzien. Er kan een andere trekker 

gekozen worden bij de raamleverancier mits meerprijs.  

•  De voordeur is in Alu volgens ontwerp.  

•  Vaste Alu panelen volgens ontwerp inclusief  tenzij anders vermeld 

•  Indien een garage wordt voorzien volgens het p lan van de woning, 

is standaard een handmatige sectionaalpoort voorzien.  
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H F S T  7   E L E K T R I C I T E I T S I N S T A L L A T I E  

De installateur bespreekt uitvoerig de juiste plaats van lichtpunten, 

schakelaars en stopcontacten. Er wordt een elektrisch schema van de 

installatie opgesteld. 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de 

voorschriften van het ‘Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installatie’ (A.R.E.I.).  

Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het type inbouw, merk Niko 

original, wit of beige en z ijn voorzien van een kinderbeveiliging en een 

aardingspen.  

De kosten van aansluiting vanaf de zekeringkast, evenals eventuele 

door de plaatselijke maatschappij geëiste uitvoeringen (o.a. tellerkast, 

teller, aansluitkabel, exvb, coax) zijn ten laste van de  koper. Boven de 

ondergrondse aansluitbocht wordt een houten plaat geplaatst die dient 

als bevestigingsbasis voor de tellers.  

Het keuren van de elektriciteitsinstallatie door een erkend organisme, 

de daaraan verbonden kosten en het opstellen van de elektri sche 

schema's zijn in deze aanbieding inbegrepen. 

Volgende uitrusting is voorzien op basis van uw persoonlijk plan:  
Indien 1  of  meerdere  ruimtes  (hieronder  omschreven) nie t voorzien z i jn op uw plan,  

werden deze  ui teraard nie t gerekend in  de  bepaling van de  constructiewaarde.  

Sommige keuzes b i j  andere leveranciers  kunnen aanle iding geven to t meerpri jzen  in  

e lektr ic i te i t .  

 

❖  Inkom 

➢  1 lichtpunt met 1 schakelaar 
➢  Standaard belinstallatie (ding dong)  

❖  WC 

➢  1lichtpunt met 1 schakelaar 
❖  Eetplaats en salon 

➢  2 enkelvoudige stopcontacten 
➢  1 tweevoudig stopcontact 
➢  1 lichtpunt met 1 schakelaar 
➢  1 lichtpunt met 2 schakelaars  

➢  1 TV-aansluiting 
❖  Keuken 

➢  1 enkelvoudig stopcontact 
➢  1 tweevoudig stopcontact 
➢  1 lichtpunt met schakelaar 
➢  Stopcontact dampkap 
➢  Stopcontact koelkast 
➢  Leiding oven 
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➢  Leiding kookplaat 
❖  Berging/wasplaats 

➢  Stopcontact wasmachine 
➢  Stopcontact droogkast  
➢  1 lichtpunt met 2 schakelaars  

❖  Garage (opbouw)/Kelder (opbouw) 

➢  1 enkelvoudig stopcontact 
➢  1 lichtpunt met schakelaar 

❖  Nachthal 

➢  1 lichtpunt met 2 schakelaars  
❖  Slaapkamer ouders 

➢  2 enkelvoudige stopcontacten 
➢  1 lichtpunt met schakelaar 
➢  1 TV-aansluiting 

❖  Kinderkamer 

➢  2 enkelvoudige stopcontacten 
➢  1 lichtpunt met schakelaar 

❖  Badkamer 

➢  2 enkelvoudige stopcontacten 
➢  2 lichtpunten met 1 dubbelpolige schakelaar (vochtige ruimtes)  

❖  Bureau 

➢  2 enkelvoudige stopcontacten 
➢  1 lichtpunt met schakelaar 

❖  Dressing 
➢  1 lichtpunt met schakelaar 

❖  Zolder 

➢  1lichtpunt met schakelaar 
❖  Buiten 

➢  1 lichtpunt met 1 dubbelpolige schakelaar (vochtige ruimtes)  
➢  1 stopcontact waterdicht in opbouw 

 

❖  Verdeelkast: 

➢  Zekeringskast 54 mod (3 ri jen) 
➢  Stroomverlies 40A 300mA 
➢  Stroomverlies 40A 30mA 
➢  16 stuks automaat 20A 
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❖  Voedingen: 

➢  Voeding ventilatie 
➢  Voeding centrale verwarming 
➢  Voeding thermostaat  
➢  Voeding zonnepanelen 
➢  Voeding RW-pomp 

Eventuele min- en meerprijzen  

Lichtpunt met 1 schakelaar   € 48  

Lichtpunt met 1 dubbelpol ige schakelaar (vochtige ruimtes)  € 54  

Lichtpunt met 2 schakelaars  € 70  

Lichtpunt met 3 schakelaars   €100  

Bi jkomend lichtpunt  € 20  

Verkliklampje € 13 

Enkelvoudig stopcontact  € 42 

Tweevoudig stopcontact   € 65  

Drievoudig stopcontact  € 95  

Viervoudig stopcontact   € 130  

Stopcontact waterdicht in opbouw  € 45  

Telefoonaansluiting € 70  

UTP-aansluiting € 85  

Tv-aansluit ing € 85  

Stopcontact voor automatisatie sectionaalpoort  € 60 

Inbouwkoker halogeenspots (boring beton)  € 52 

Dubbelpol ige automaat 20A € 25  

Coax kabel   € 2,5/lm 

EXVB kabel 4 x 10mm²  € 12/lm 

Meerprijs opbouw per inbouwelement  € 8  

Belinstal lat ie ding dong  € 105  

Aansluitmodule indien niet door maatschappij   € 152  

Meterkast met meetmodule  € 208  

Parlofoon O.A.  

Videofoon O.A.  

Uitvoering in Niko Intense Pure  O.A.  

 

Op verzoek kan Unicas N.V. een offerte opstellen voor het monteren van 

verlichtingsarmaturen of  het opstellen van een lichtstudie.  
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H F S T  8   S A N I T A I R  E N  V E R W A R M I N G  

8 . 1  L E I D I N GE N  

De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in meerlagenbuis 

met mantel, opgebouwd uit 3 lagen. Binnen- en buitenbuis bestaan uit 

vernet polyethyleen. Tussenin bevindt zich een aluminium buis. De 3 

lagen worden aan elkaar vastgehecht d.m.v. speciale verbindingslagen. 

De buizen zijn zuurstofdicht en hebben een hoge weerstand tegen 

agressief water en tegen uitwendige aantasting door agressieve 

werkstoffen. De mantel heeft naast het beschermen van de buis tegen 

beschadiging als hoofddoel de vrije uitzetting van de binnenbuis op te 

vangen. De collectoren en leidingen van de nutsmaatschappijen 

worden niet afgekast.  

De afvoeren worden uitgevoerd in pvc-buis met bijhorende 

hulpstukken en worden aangesloten op de riolering.  

De waterteller wordt aangesloten met een watermeterkoppeling en 

voorzien van een terugslagklep type EA. 

Dubbele dienstkranen op leidingwater zijn voorzien van een beluchter.  

8 . 2  V O O RZ I EN I NG EN  S A N I TA I R  

Leidingen en toebehoren voor:  

❖  Wasmachine 

➢  1 leiding koud water met mantel  

➢  1 afvoerpunt klein 

➢  1 afwerkset wasmachine 

▪  Sifon 

▪  Gekeurde dubbeldienstkraan 

❖  Buitenkraan 

➢  1 leiding regenwater 

➢  Leveren en plaatsen vorstvrije buitenkraan  

❖  Handenwasser toilet gelijkvloers 

➢  1 leiding koud water met mantel  

➢  1 afvoerpunt koud 

❖  2 hangtoiletten 

➢  2 leidingen regenwater 

➢  2 afvoerpunten groot 

❖  Keuken 

➢  1 leiding koud en warm water met mantel  

➢  1 afvoerpunt klein 

➢  1 afwerkset keuken 
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➢  Enkele hoekstopkraan warm water  

➢  Dubbele hoekstopkraan koud water  

❖  1 douche 

➢  1 leiding koud en warm water met mantel  

➢  1 afvoerpunt klein 

❖  1 bad 

➢  1 leiding koud en warm water met mantel  

➢  1 afvoerpunt klein 

❖  Badkamermeubel 

➢  2 leidingen koud en warm water met mantel  

➢  2 afvoerpunten klein 

❖  Hoofdafvoeren 

➢  3 hoofdafvoeren sanitair  

➢  3 hoofdafvoeren toiletten 

➢  2 beluchtingen door dak voor sanitair en toilet  

❖  Leveren en plaatsen van een aansluiting aan de waterte ller 

➢  Leidingen en werk 

➢  Watts drukverminderaar 3/4M 

❖  Waterkeuring 

❖  Opmaak uitvoeringsplan  
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8 . 3  TO E S TE L L E N  

Er is een totaalbudget voorzien van € 3.500,00 voor de toestellen 

naar uw keuze (excl. BTW) 

 

De afkasting van de hangtoiletten 

gebeurt in OSB, bekleed met gyproc 

en wordt behang klaar gezet .  

 

Plaatsing voorzien voor :  

▪  2 hangtoiletten 

▪  1 handenwasser  

▪  1 douche met bak 

▪  1 bad 

▪  1 badkamermeubel of 2 lavabo’s 

met onderkast  

▪  Afkitten van deze toestellen  

o  5 klein 

o  2 groot  

 

 

8 . 4  V E R WA R MI N G  

-  Voorzieningen stookplaats, 

tellers en verwarmingsketel 

▪  collectorset sanitair + verwarming  inclusief 

-  Aansluiting van doorstroomketel met vaste buis  

-  Betonplex achter ketel en collectoren 

-  Schouw 

-  Gasleiding 

▪  Leiding zit klaar voor gasmaatschappij met een gevraagd T-

stuk op 150 cm van vloer en op 30 cm uit het center van 

nutsleiding gas.  

-  Verwarmingsketel en regeling 

▪  Vaillant VCW 286 doorstromer en condensatie gaswandketel  

-  Vaillant calormatic kamerthermostaat VRT350  

-  Premium eco radiatoren en toebehoren (8 stuks)  

▪  8 thermostatische kranen 

▪  4 radiatoren premium eco 22/900/900 

▪  1998 watt 

•  1 zitruimte 

•  1 eetruimte 

•  1 keuken 

•  1 badkamer 
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▪  3 radiatoren premium eco 22/500/1000 

▪  1401 watt 

▪  3 slaapkamers 

▪  1 radiator premium eco 22/900/500 

▪  1110 watt 

▪  inkomhal 

▪  8x leidingen voor radiatoren 

-  Gaskeuring is inbegrepen 

 

Alles wordt uitvoerig besproken op een afspraak met onze specialist  die 

u offertes kan maken voor eventuele alternatieven.  

 

De gewaarborgde temperaturen bij -10°C buiten zijn:  

 Living   22° 

 Keuken  20° 

 Kamers  18° 

 Inkomhal  18° 

 Badkamer  24° 

8 . 5  RECUPERATIE VAN  R E G E N WA TE R :  I NC L US I EF  

Het regenwater wordt aangezogen ong. 15cm onder het wateroppervlak 

(drijvende vlotter), waar het zuiverste water zich bevindt. De pomp 

maakt het verbruik van regenwater mogelijk voor sanitair gebruik en is 

voorzien van droogloopbeveil iging en versterkte aanzuigleiding (tot 

10m). Het is gebruikelijk om de toiletten en de tuinkraan hierop aan te 

sluiten. Het maakt geen prijsverschil om regenwater of leidingwater op 

een toestel aan te sluiten. 

Leidingen en toebehoren voor een Regenwaterrecuperatiepomp 

•  Grundfos sb-booster 

o  Onderwaterpomp in put met elektronische sturing binnen 

o  Geruisloos 

o  Droogloopbeveiliging 

o  Motoroverbelastingsbeveiliging 

o  Kabellengte 15 meter 

•  BRAUCK ff60 triplex filter 

o  Fijnfilter en actief koolelement en zandfilter  

o  Verwijderen onprettige geuren, pesticide, chloor  

•  1 collector regenwater met 4 aansluitingen waarvan 1 reserve  

 

 

•  Aansluiting 

o  2 toiletten 

o  1 buitenkraan 
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Eventueel kan geopteerd worden voor een waterontharder (meerprijs), 

afhankelijk van de hardheid van het lokale leidingwater, uitgedrukt in 

Franse Graden. 

H F S T  9   V E N T I L A T I E  D - S Y S T E E M  

▪  VASCO ventilatie unit  op verdiep onder dak  

o  Ideale woonhuisventilator met warmteterugwinning 

o  Gezond binnenklimaat 

o  Draadloze bediening 

o  Stil en extreem zuinig 

o  afmetingen unit 754 B x 827 H x 582 D 

▪  Plaatsing unit + 1 kleine afvoer 

▪  Aansluiting dakdoorvoeren 

▪  Hoofdleiding in schacht –  geïsoleerd 

▪  10 stuks ventilatie toe – en afvoerpunten geteld (los van de EPB-eis) 

o  Plaatsen van 10 luchtkanalen vertrekkend vanuit de 

bijhorende plannen en eindigend op de afwerkingsmond 

o  Wegwerken steeds met originele luchtkanalen van VASCO 

o  10 afdekroosters 

▪  Ventilatie inregelen en attest is voorzien 
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H F S T  1 0   F O T O V O L T A I S C H E  

Z O N N E P A N E L E N  

Fotovoltaïsche zonnepanelen worden voorzien, deze wekken zelf 

elektriciteit op dankzij de zon.  De installatie moet minstens 15 kWh/ 

jaar produceren per m² woonoppervlakte om te tellen als hernieuwbare 

energie. De panelen moeten oostelijk, zuidelijk of westelijk 

georiënteerd.  

De installateur zal u een gedetailleerde u itleg bieden omtrent deze  

wetgeving (EPB normen 2017-2018) en in functie van uw budget & 

verwachtingen correct adviseren over de verschillende mogelijkheden.  

Wij voorzien in basis steeds een set van 6 PV panelen van 270Wp, los 

van de EPB adviezen 

 

 

Voor de hoofdstukken 8 tot en met 11 zoals  beschreven in het 

lastenboek wordt in de calculatie een budget voorzien van 32000€ 

(excl.BTW) 
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H F S T  1 1   P L E I S T E R W E R K E N  O P  

G E L I J K V L O E R S  E N  1 S T E
 V E R D I E P I N G  

Alle wanden van de woning exclusief de wanden van de garage  en 

zolder (indien niet afgewerkt)  worden behangklaar opgeleverd – hetzij 

d.m.v. bezetting op de metselwerken – hetzij d.m.v. een uitvlaklaag op 

de betonwanden – hetzij door het affilmen van de wanden in 

plaasterblokken of silicaatsteen – hetzij door het plamuren van de 

gyproc. 

Er zal geen bezetwerk worden uitgevoerd op de onderzijde van de 

predallen  en de muren van de garage en zolder. In de berging 

worden enkel de muren bepleisterd.  

De koper wordt er op gewezen dat de muren en wanden normaal 

geplamuurd of bepleisterd worden opgeleverd, echter niet behandeld 

om direct te schilderen. 

Kleine herstellingen aan pleisterwerk en binnenschrijnwerk, 

oneffenheden ter hoogte van achteraf toegemaakte sleuven,…behoren 

tot het normale werk van de schilder bij het schilderen van een nieuwe 

woning. 

De zolder is een open onafgewerkte ruimte . Plafonds (buiten plafond 

van berging, zolder en garage) worden voorzien van een spuitplamuur, 

bepleistering of gipskartonplaten (afgewerkt volgens de regels van de 

kunst en de voorschriften van de leverancier). De plafonds worden 

normaal afgewerkt maar niet schilderklaar, dus de schilder dient te 

zorgen voor het voorbereiden van de ondergrond (schuren en 

plamuren). 
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H F S T  1 2   C H A P E  E N  V L O E R I S O L A T I E  

Op de betonvloeren wordt overal een gladde cementchape voorzien, 

behalve op zolder. Als wapening voor deze chape wordt in de garage 

wapeningsnetten voorzien en in de overige kamers vezelwapening.  

Tegen alle opgaande muren van het gelijkvloers en de verdieping wordt 

een samendrukbare randisolatie voorzien. Het doel hiervan is om 

schade te voorkomen aan de vloer bij uitzetten en krimpen. 

Onder de cementchappe van het gelijkvloers wordt 10cm PUR 

gespoten  (of gelijkwaardig), dit i fv het EPB-verslag. 
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H F S T  1 3   V L O E R -  E N  T E G E L W E R K E N  

1 3 . 1  R A A M TA BL E TT E N  I N  N A TU U RSTE E N  

De ramen, die niet met de vloer aansluiten, worden onderaan 

afgewerkt met een tablet in natuursteen mokka (er kan tegen meerprijs 

ook een andere natuursteen gekozen worden)  of uitgepleisterd zonder 

meerprijs. 

1 3 . 2  V L O ER A FW E R KI N G  

Er wordt met volgende handelswaarden (excl. btw) rekening gehouden:  

 
Nachthal en slaapkamers: niet voorzien. Laminaat en bijhorende 

laminaatplinten kunnen als optie gekozen worden uit het gamma van 

onze leverancier.  

Keramische wandtegels in de badkamer met een handelswaarden van 

20€/m² zijn inbegrepen voor een hoeveelheid van 10m². Indien de 

wandtegels tot op de vloer doorlopen, is er ter hoogte van deze 

wandtegels geen muurplint voorzien. De klant heeft de mogelijkheid 

om de wandtegels zelf te plaatsen. De impact op de verdere werken 

wordt per dossier bekeken, toch kan dit als gevolg met z ich 

meebrengen dat de plaatsing van de sanitaire toestellen en / of 

meubelen niet meer door Unicas kan worden voorzien.  Hoekprofielen 

worden standaard voorzien in PVC wit.  

De vloeren lopen door van lokaal tot lokaal. Indien een 

binnendeurprofiel gewenst is kan dit. 

  

kamer HW tegel HW plint

leefruimte/eetruimte 25 €/m² 10 €/lm

keuken 25 €/m² 10 €/lm

WC gelijkvloers 25 €/m² 10 €/lm

badkamer 25 €/m² 10 €/lm

WC verdieping 25 €/m² 10 €/lm

berging 10 €/m² 6,5 €/lm

garage 10 €/m² 6,5 €/lm
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H F S T  1 4   B I N N E N S C H R I J N W E R K E N  

1 4 . 1  H UI S TR AP  

Dit voor een voorzien budget van  

€ 3000,- exclusief BTW . 

In samenspraak met onze 

gespecialiseerde toonzaal kan een 

voorstel worden uitgewerkt voor 

plaatsing van een trap naar uw 

keuze.  

1 4 . 2  Z O L DE R TR A P  ( I N D I EN  

V A N  TO E PA S S IN G )  

De toegang tot de zolder bestaat uit 

een in het plafond ingewerkt 

uitklapbaar luik (120x70) met 

opgebouwde ladder .  

1 4 . 3  BI N NE N DE U REN  

Deurblad vlakke volkern schilderdeur met inox kruk (deurblad met 

tubespaanvulling). 

•  Onbehandeld geleverd en geplaatst (n iet geschilderd) 

•  Budget per deur: €267,-  exclusief BTW  
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H F S T  1 5   V O E G W E R K E N  

De voegen van het gevelmetselwerk worden tijdens het metselen 

uitgekrabd en nadien in grijs of witte kleur (in verschillende 

nuanceringen) terug opgevoegd. De voegmortel is samengesteld uit 

zand en cement (wit/grijs) en eventueel zavel (beige). Toon op toon of 

een andere kleur is mogelijk in optie tegen meerprijs.  

De voeg tussen het gevelmetselwerk en de buitenschrijnwerken wordt 

opgespoten met plastische voegspecie. De kleur wordt afgestemd op de 

gekozen buitenmaterialen. 

Voegen tussen natuurstenen dorpels worden eveneens opgespoten met 

plastische voegspecie, in een kleur aangepast aan de natuursteen.  
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H F S T  1 6   K E U K E N  

In de basisverkoopprijs van de woning wordt een keukenbudget al dan 

niet  voorzien. Dit bedrag is nog te verrekenen na definitieve keuze van 

de klant.  

 

Voorziene budget: ……………………………………………€ 

Opgelet: Indien Ventilatie D, vergt dit een specifieke dampkapafzuiging 

De verluchtingen worden afgewerkt met een pvc-witte vaste of 

regelbare bekledingsrooster, dit naargelang het doel. Deze wordt voor 

de afvoer van de droogkast door ons voorzien, de afvoer van de 

dampkap wordt door de keukenleverancier of door de klant voorzien.  
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H F S T  1 7   E I N D E  V A N  D E  W E R K E N  

Bij het einde van de werken wordt het niet-steenachtig bouwafval van 

de werf verwijderd. Dit wordt gesorteerd en gerecycleerd. Het 

steengruis wordt op het terrein gestockeerd. Het vormt een ideale basis 

voor later terras en oprit.  

Indien de klant alsnog wenst dat dit steenachtig afval word t 

verwijderd, wordt dit verrekend. 

De goede uitvoering van de aannemingsovereenkomst wordt verzekerd 

door een 5% voltooiingswaarborg. Deze waarborg wordt door UNICAS 

nv gesteld door de BNP Paris-Bas Fortis. 

H F S T  1 8   N I E T  I N  D E  P R I J S  I N B E G R E P E N  

•  21% BTW 

•  De aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen en eventueel 

daarvoor supplementair gevraagde uitvoeringen.   

•  Buitenwerk als b.v. tuinaanleg, opritten en terrassen.  

•  Registratie en notariskosten. 

•  Bekleding van gemene muren en wachtgevels (indien aanpalende 

woning niet wordt meegebouwd). 

•  Septische put (afhankelijk van gemeente).  

•  Afhankelijk van de resultaten van EPB studie, eventueel 

bijkomende maatregelen 

•  Grondwaterverlaging 

•  Bouwtaksen, gemeentegebonden kosten voor stedenbouwkundige 

vergunning 

•  Afhuren of afzetten openbare weg en/of trottoir  

•  Indien nodig, een werftoerit  

 

 

Opgemaakt in twee exemplaren, waarbij elke partij één exemplaar heeft  

ontvangen te ...................... ..............................  op ……………………..  

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd 

De aannemer/promotor   De Koper 

UNICAS NV     Naam: …………………..….………. 

Project:………………...…… Nr:.. . 
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A D M I N I S T R A T I E F  L A S T E N B O E K  

H F S T  1   N U T S V O O R Z I E N I N G E N  

De rioleringen van de woning wordt aangesloten op het openbare net in 

functie van de eisen van de gemeente. 

De afval ophaling gebeurt door een de ophaaldienst van de gemeente.  

Volgende nutsaansluitingen  worden voorzien door de koper : 

Uw persoonlijke projectbegeleider zal u hierin begeleiden.  

1 . 1  V O O RZ I EN I NG EN  

•  Het waterleidingsnet van de woning moet worden aangesloten op 

het openbare waterleidingsnet. Dit wordt volgens de reglementen 

opgemaakt en door de openbare maatschappij uitgevoerd. De 

watervoorziening gebeurt via een individuele watermeter.  

•  De individuele gasmeter moet worden geplaatst.  

•  De individuele elektriciteitsmeter moet worden geplaatst.  

1 . 2  TE L E F O ON  –  EN  TE L E DI S TR I BU T I E  

Er kan op vraag van de koper bekabeling worden voorzien.  

Aansluitkosten en abonnementskosten zijn ten laste van de koper . 

1 . 3  K E U R I N G E N  

De aannemer zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische 

installaties in zijn opdracht laten uitvoeren en bij voorlopige 

oplevering een keuringsverslag aan de koper bezorgen.  

Als niet alle sanitaire eindtoestellen (kranen, douchekop, vaatwasser, 

spoelbak, ...) evenals het geheel waarin deze in verwerkt dienen te 

worden, via de aannemer worden besteld, dan kan de sanitaire 

installatie niet gekeurd worden en kan bijgevolg het water bij 

oplevering niet in dienst worden gesteld. In voorkomend geval dient de 

koper zelf in te staan voor keuring en indienststelling van de sanitaire 

installatie. 
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H F S T  2   D I V E R S E  B E P A L I N G E N  

2 . 1  A L G EM E EN  

•  Alle vermelde prijzen zijn prijzen geldig bij opmaak van deze 

documenten. 

•  Het wijzigen van het BTW-percentage zal steeds ten voor- of 

nadele gebeuren van de koper en dit in functie van de wijziging.   

Het gebruikte BTW-percentage is dit hetwelke van kracht is op 

het moment van het uitschrijven van de factuur.  

•  Het is de aannemer toegelaten sommige materialen zoals vermeld 

in dit bestek te laten vervangen door materialen van gelijke of 

hogere waarde. 

•  Meerwaarden en wijzigingen van de  standaardvoorzieningen 

kunnen slechts uitgevoerd worden indien er een voorafgaandelijk 

schriftelijk akkoord bestaat tussen aannemer en de koper en 

voor zover de technische uitrusting dit toelaat. Dit schriftelijk 

akkoord zal steeds de kostprijs, de termijn van uitvoering en de 

betalingstermijn vermelden. 

•  Wanneer wijzigingen van de standaard voorzieningen op verzoek 

van de klant aanleiding geven, op de geïndividualiseerde post 

waarop betrekking, (vb vloer badkamer, tegels keuken of wc) tot 

een negatieve waarde, dan wordt deze niet terug gegeven aan de 

klant. 

•  De koper dient de aannemer in de mogelijkheid te laten zijn 

verbintenis uit te voeren. Hij zal dan ook binnen de 8 dagen 

antwoorden op elk schrijven van de aannemer. Indien de koper 

geen reactie uitbrengt aan de aannemer binnen deze termijn dan 

wordt de koper geacht akkoord te gaan met de keuzes gemaakt 

door de aannemer. 

•  De bouwtermijn voor de woning is bepaald in 

aannemingsovereenkomst .  

•  Voor deze werf zal de aannemer een erkend 

veiligheidscoördinator alsook een EPB verslaggever aanstellen. 

•  Aangezien het gebouw nieuw is, kunnen er zich lichte algemene 

of gedeeltelijke zettingen voordoen, alsook een eventuele zetting, 

veroorzaakt door materiaalkrimp, waardoor lichte barsten 

kunnen verschijnen. Hierdoor kunnen noch de promotor, noch de 

architect, noch de ingenieur, noch de hoofdaannemer 

verantwoordelijk worden gesteld. Geen van dezen is bijgevolg 

verantwoordelijk voor de schade door te vroegtijdige schilder - 

en/of behangwerken, uitgevoerd door de koper.  

•  Regenwaterrecuperatie: omwille van de inwerking van zonlicht op 

bitumineuze dakdichtingen, bestaat de kans dat er lichte 
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verkleuring optreedt in gerecupereerd hemelwater. Dit is een 

onschadelijk en normaal fenomeen, dat over tijd afneemt.  

•  De secties van positionering van balken en kolommen worden 

bepaald door de leidinggevende ingenieur. Zichtbare balken en 

kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals 

sommige leidingen, putdeksels, ed. al dan niet vermeld op de 

plannen. 

Verbodsbepalingen t.a.v. de koper 

Het is de koper verboden tijdens de werken en vóór de voorlopige 

oplevering van zijn kavel, andere aannemers op de werf te brengen en 

werken aan zijn woning te laten uitvoeren.  

Het is de koper verboden zelf werken uit te voeren tijdens deze periode 

zonder toezicht van de aannemer of architect.  

Indien dit gebeurt, dan onttrekt de koper de volledige 

verantwoordelijkheid van de aannemer t.o.v. de koper voor het 

desbetreffende werk en wordt het goed als aanvaard (opgeleverd) door 

de koper erkend. 

Het is ten strengste verboden tijdens de duurtijd van de werken de 

werf te betreden, zelfs op eigen risico. De kopers kunnen door de 

aannemer uitgenodigd worden op de werf. Dit bezoek gebeurt volledig 

op eigen risico van de koper die bij ongevallen van welke aard ook , 

onder geen beding verhaal kan halen op de aannemer of diens 

aangestelde. Deze maatregel is ingevoerd omwille van de veiligheid van 

éénieder en in overeenstemming met  de verzekeringsvoorwaarden.  

Als de koper wijzigingen uitvoert betreffende de constructi e van zijn 

woning na de voorlopige oplevering, is dit voor eigen rekening en op 

eigen verantwoordelijkheid. Wijzigingen die betrekking hebben tot de 

dragende constructie zijn verboden. 

Opleveringen 

Indien de koper zich laat bijstaan door zijn eigen archite ct of 

raadgever tijdens de oplevering, zijn alle kosten hieraan verbonden ten 

zijnen laste. In het geval van een betwisting tussen de koper en de 

aannemer, zal de uitspraak van de expert van de koper geen bindende 

kracht kennen. De contractuele bepalingen gelden enkel tussen de 

koper en de aannemer. 

De koper zal de woning niet in bezit nemen, vooraleer een proces -

verbaal is opgesteld en ondertekend tussen de koper en de aannemer 



 

36 DIVERSE BEPALINGEN | UNICAS nv 

 

in het bijzijn van de architect. Slechts na de ondertekening voor 

akkoord van de koper van het PV, het verlijden van de akte en de 

betaling van de laatste schijf, worden de sleutels overhandigd. Door 

het betrekken van de woonst, zonder te voldoen aan de hierboven 

vermelde stappen en voorwaarden, aanvaardt de koper stilzwijgend de 

overname. 

De werf wordt bezemschoon gemaakt, met verwijdering van alle niet 

steenachtig bouwafval.   Indien de klant een grondigere reiniging van 

de werf verlangt, kan hiervoor een offerte worden voorgelegd.  

Documentatieset 

De verkoop-/aannemingsovereenkomst, onderhavig lastenboek en de 

plannen vullen elkaar aan. Bij tegenstrijdigheden tussen de 

voornoemde documenten zal de volgorde van prioriteit gelden zoals 

hierboven voorzien. 

De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, 

dienen als basis voor het opstellen van het verkoopcontract. Zij werden 

ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het 

terrein. De verschillen die er zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij 

in min, zullen beschouwd worden door een beëdigd landmeter als 

aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot schadevergoeding 

door één der partijen rechtvaardigen. Noodzakelijke aanpassingen uit 

constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn 

toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.  

Alle op plan aangeduide indicaties van binnenafwerking, decoratie, 

meubelen en invulling zijn slechts ten titel van illustratie en inlichting 

en niet in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld.  

Huidig lastenboek werd opgemaakt en voor ontvangst gehandteke nd in 

twee exemplaren waarbij elke partij  bevestigt één exemplaar ontvangen 

te hebben. 

De koper verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de inhoud 

van voorliggend commercieel en administratief lastenboek. De 

onduidelijkheden werden op vraag van de koper door de aannemer 

verklaard. De koper verklaart dat de woning werd  verkocht met een 

afwerking zoals voorzien in huidig lastenboek, zonder enige afwijking 

of mondelinge overeenkomst behalve indien deze door de beide partijen 

schriftelijk ondertekend werd.  
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Het voorliggend commercieel en administratief lastenboek bestaat uit 

40 bladzijden en is opgemaakt om gevoegd te worden bij de 

verkoopovereenkomst.  

Opgemaakt in twee exemplaren, waarbij e lke partij één exemplaar heeft 

ontvangen te .................... ................................  op ……………………..  

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd 

De aannemer/promotor   De Koper 

UNICAS NV     Naam: …………………..….………. 

Project:………………...…… Nr:.. .
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2 . 2  G E V EL S TE N EN  I N  B AS I SG A MMA  ( 4 1  S O O R T E N )  

FORUM-reeks   
 PAGUS -reeks  

 CROMO WF 
 

 BRUIN ZWART WFD 

 OMBRA WF 
 

 GRIJS WFD 

 PRATA WF 
 

 DONKERROOD WFD 

 TINTO WF + WFD 
 

   

 PAMPAS WF + WFD 
 EGALA -reeks  

   
 

 ELISE WF 

AGORA -reeks  

 
   

 Wijnrood WF 
 

   

   
 LINNAEUS -reeks  

BASIA -reeks  
 

 BETULA 29x9x5 

 NERO ZWART MANGAAN WFD 
  ROBINIA 29x9x5 

 PAEPESTEEN WFD 
  TILIA 29x9x5 

 PLAZA WFD 
    

 OUD KNOKKE WFD 
 

MARONO -reeks  
 STROBLOEM WFD 

  BRUIN 29x9x5 

 SPAANS ROOD WF + WFD 
  BRUIN EXTRA 29x9x5 

   
  ROOD 29x9x5 

PATRIMONIA -reeks  
  ROOD EXTRA 29x9x5 

 BAROK 83 WFD 
    

 OPUS WFD  WANLIN -reeks  
 PASTORALE WFD 

  ROOD 29x9x5 

 NEO ROMAANS WFD 
    

 OUD ROMAANS WFD 
 

RECUP -reeks  
 APPELBLOESEM WFD 

  RODELANDSE RV 
 RENAISSANCE WFD 

  RUPELSE RV 
 KERSENBLOEM WFD 

    
 ROOD WFD 

    
 OUD RIEME WFD 

    
   

    
LATERO -reeks 

    
 AVORIO 

WF 
     

 RUBINO WF 
    

 

*Voor al le andere stenen van Wienerberger wordt een of ferte op maat 

gemaakt.  Dit geldt ook voor andere verwerkingen of  formaten.  

•  WF = Waalformaat = 73 à 75 stenen/m²  

•  WFD = Waalformaat dik = 57 à 59 stenen/m²  

* Standaardvoeg = 12 mm 
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2 . 3  L E V ER A NCI ER S  U NI CA S  

Gevelsteen en dakbedekking (showroom–  bezoek zonder afspraak)  

•  Wienerberger  

Koning Leopold laan 1  

2870 Breendonk 

Tel:  052/31.10.10 

Onderstaande leveranciers contacteren u zelf  teneinde een afspraak vast te  leggen :  

Tegels en/of  Laminaat (enkel op afspraak)  

•  TTC 

Ninoofsesteenweg 51  

1755 Gooik 

Tel:  02/725.78.88 

Contactpersoon : Lynn Pasteleurs  

Trappen (enkel op afspraak)  

•  Trappen Demunster  

Waterven 6 

8501 Kortr i jk (Heule )  

Tel :  056/44.05.35  

Contactpersoon : Charlotte De Rynck  

Binnendeuren (enkel op afspraak)  

•  Dubo Sty le  

Joseph Cardi jnstraat 8  

9420 Erpe –  Mere  

Tel :  053 /80.23.49  

Contactpersoon : Patr ick Van Damme  

Sanitair  (enkel op afspraak)  

•  Van Marcke 

Gentsesteenweg 516 

9320 Aalst  

Tel :  053 / 73 56 00 

 

•  Schrauwen 

Oostjachtpark 6  

9100 Sint-Nik laas  

Tel :  03/ 766.18.17 

Keuken 

Dankzij een grote afname kunnen wij u een zeer gunstige offerte aanbieden van 
onze leverancier/specialist in keukens, dressings, maatwerk… 
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