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Het project bestaat uit : 
 
 Niveau -2 
  
 Zijde Kerkstraat : 
 - traphal en lift  
 - autolift en machinekamer 
 - 12 parkeerplaatsen 
 - fietsenstalling 17 plaatsen 
 - gemeenschappelijke berging 
 - 6 individuele kelders 
 - noodtraphal 
 - zones voor techniekenboxen 
 
 Niveau -1 
 
 Zijde Kerkstraat : 
 - traphal en lift  
 - autolift 
 - 12 parkeerplaatsen waarvan één voor gehandicapten 
 - tellerlokalen voor water en elektriciteit 
 - 5 individuele kelders 
 - onderhoudslokaal 
 - noodtraphal en verbindingsgang naar gebouw Rodeheide 
 - verluchtingsschachten 
 
 Zijde Rodeheide : 
 - traphal en lift 
 - ondergrondse verbindingsgang naar ondergrondse parking zijde Kerkstraat 
 - 8 individuele kelders 
 - sas met tellerlokalen voor water en elektriciteit 
 - technische ruimte voor regenwaterinstallatie 
 - technische ruimte en zone met techniekenboxen 
  
 
 Gelijkvloers 
 
 Zijde Kerkstraat : 
 - traphal en lift 
 - autolift 
 - 2 appartementen met terras en privé tuin 
 - fietsenstalling bezoekers 
 - ruimte voor techniekenbox 
 - volledige inrichting van het binnengebied 
 - afbakening van de private tuinen bij middel van muren en hagen 
 - doorsteek naar het binnengebied 
 - geheel van brievenbussen, bellen en parlofoon/videofoon 
 
 Zijde Rodeheide: 
 - traphal en lift 
 - 2 appartementen met terras en privé tuin 
 - fietsenstalling bezoekers 
 - afbakening van de private tuinen bij middel van muren en hagen 
 - doorsteek naar het binnengebied 
 - geheel van brievenbussen, bellen en parlofoon/videofoon 
 
 Verdieping 1 
 
 Zijde Kerkstraat 
 - traphal en lift 
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 - 3 appartementen met terras 
 
 Zijde Rodeheide 
 - traphal en lift 
 - 2 appartementen met terras 
 
 Verdieping 2 
 
 Zijde Kerkstraat 
 - traphal en lift 
 - 3 appartementen met terras 
 
 Zijde Rodeheide 
 - traphal en lift 
 - 2 appartementen met terras 
 
 Verdieping 3 
 
 Zijde Kerkstraat 
 - traphal en lift 
 - 3 appartementen met terras 
 
 Zijde Rodeheide 
 - traphal en lift 
 - 2 appartementen met terras 
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Architect  
 
 Architectengroep PSK nv 
 Tiensesteenweg 112 te 3800 Sint-Truiden 
 Tel. 011/ 69 39 00 
 Email architecten@groeppsk.be 
 
 De erelonen zijn ten laste van de bouwheer. 
 De architecten staan in voor het opstellen van de plannen en voor het toezicht op de uitvoering 

van de werken. Alle wijzigingen gevraagd door de koper dienen goedgekeurd te worden 
alvorens de uitvoering van gevraagde wijzigingen kan besteld worden. 

 
Veiligheidscoördinator en EPB Verslaggeving 
 
 V-Consult bvba 
 Grotestraat 107 te 3600 Genk 
 Tel. 089/ 35 54 32 
 Email pascal.vannitsen@skynet.be 
 
 De veiligheidscoördinator is belast met de opdracht tot coördinatie van de veiligheid zowel 

tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van het bouwproject. Hij staat tevens in voor 
opmaak van het postinterventiedossier. 

 Als EPB-verslaggever doet hij de nodige berekeningen en levert het energiecertificaat af. 
 

mailto:pascal.vannitsen@skynet.be
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1. ALGEMEENHEDEN 
 

 Het gebouw wordt opgetrokken in duurzame materialen, vrij van alle gebreken welke de 
stevigheid en/of esthetische gaafheid van het gebouw kunnen schaden. 

 
1.1 INPLANTING 
 
 De gebouwen worden ingeplant volgens de aanduidingen op de vergunde plannen en zijn 

gesitueerd op het perceel welke een verbinding vormt tussen de Kerkstraat en de Rodeheide. 
Beide percelen betreffen percelen met gesloten bebouwing, en maken deel uit van het 
Bijzonder Plan van Aanleg "KOM DER GEMEENTE".  

 
1.2 OMHEINING VAN DE BOUWPLAATS 
 
 De kosten voor de voorlopige omheining rond de bouwplaats zijn ten laste van de bouwheer. 
 De omheining moet beletten dat derden toegang krijgen tot de bouwwerken. Ze zal conform 

zijn aan de veiligheidsreglementering en bij het beëindigen van de werken verwijderd worden 
op kosten van de bouwheer. 

 
1.3 DIVERSE AANSLUITINGEN EN TAKSEN 
 
 De bouwheer vraagt de aansluitingen aan voor water, elektriciteit, tv, telefoon en riolering. 
 De plaatsing van de tellers en de kasten, het uitvoeren van de nodige voorzieningen die door 

de betrokken nutsmaatschappijen gevraagd worden evenals de nodige keuringen en 
conformiteitsattesten zullen door de bouwheer aangevraagd worden maar zijn ten laste van de 
kopers. 

 De gezamenlijke kosten worden verdeeld tussen het aantal appartementen, ze worden 
voorlopig geraamd op ± 3.600,00 euro per appartement (excl. BTW).  

 De kosten van het brandweerverslag en eventuele andere kosten verbonden aan de aanvraag 
en het bouwen zijn steeds ten laste van de bouwheer. 

 
 Al deze kosten maken deel uit van een verrekening en moeten voldaan zijn voor de voorlopige 

oplevering van het appartement. 
 
1.4  KLACHTEN  

 In geval van slecht weer, vorst of andere omstandigheden behoudt de bouwheer het recht de 
werken te onderbreken zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen aantekenen. Eventuele 
klachten in verband met de uitvoering van de werken moeten gebeuren voor de in ontvangst 
name van het appartement. Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-jarige 
aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de voorlopige oplevering.  

1.5  TOEGANG TOT DE WERF  

 De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor 
zover hij begeleid is van een afgevaardigde van de bouwheer. Dit kan slechts na afspraak, en 
dit op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de 
bouwheer.  
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1.6  VERZEKERING 

 De verkoper onderschrijft de eerste verzekeringspolissen tot dekking van de risico’s inzake 
brand, ontploffing, bliksem, ... De bestaande polis zal door de vereniging van mede-eigenaars 
bij voorlopige oplevering worden overgenomen en zal er dan ook de verschuldigde premies 
voor betalen tot aan de volgende vervaldag. Nadien staat het de vereniging van mede- 
eigenaars vrij om de markt te consulteren en andere polisvoorwaarden en/of premies te 
bedingen. De overdracht van het risico zal geschieden vanaf de voorlopige oplevering van 
respectievelijk de privatieve en gemeenschappelijke delen.  

 Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de 10-jarige 
aansprakelijkheid voor zware gebreken aanvang bij de voorlopige oplevering.  

1.7 ERELONEN 

 De erelonen van architect, ingenieur, veiligheidscoördinatie en EPB verslaggeving zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs.  

 Indien de koper zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, binnen de grenzen van 
de mogelijkheid kan hiervoor een bijkomend ereloon gevraagd worden. Erelonen voor 
tussenkomsten door een door de verkoper aangestelde architect of ingenieur zijn volledig ten 
laste van de koper 

 
1.8  WET BREYNE  
 
 De verkoper stelt een bankwaarborg ten bedrage van 100% van de bouwprijs. Aan alle 

wettelijke verplichtingen volgens de wet Breyne wordt voldaan. De verbintenis van de borg 
wordt vrijgegeven bij de voorlopige oplevering.  

 
1.9  KEUZE VAN LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN BOUWMATERIALEN  
 
 De keuze van de afwerking zoals hierna uitvoerig beschreven dient te gebeuren bij de 

leveranciers of onderaannemers aangewezen door de verkoper. De koper ontvangt een 
schriftelijke uitnodiging om zijn keuzes te maken. Een definitieve keuze dient te gebeuren 
binnen de 28 dagen (4 weken) na ontvangst van deze uitnodiging. Indien de keuzes niet 
binnen de gestelde termijn gebeuren, vervalt de contractuele termijn voor uitvoering der werken 
en dient er een schadevergoeding door de koper betaald worden.  

 
 Eventuele wijzigingen, min- of meerwerken, kunnen enkel uitgevoerd worden na 

voorafgaandelijke goedkeuring aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Door een 
belangrijke wijziging aan te brengen ziet de koper af van zijn afgesproken opleveringsdatum. 
De bouwheer behoudt zich het recht om wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt dat deze 
ongeschikt zijn om aan de voorziene werken te worden toegevoegd, hetzij wat de vorm en 
afmetingen betreft, hetzij wat de natuur van de materialen betreft, hetzij in gelijk welk ander 
opzicht.  

 Indien de koper een andere leverancier of onderaannemer wenst te kiezen, heeft hij hiervoor 
steeds de toestemming nodig van de bouwheer. Voor de werken die de koper zelf uitvoert of 
door een derde laat uitvoeren, zal hij 80% van het voorziene budget kunnen recupereren. Dit 
bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste schijf. Dit geldt niet voor 
ruwbouwwerken. Werken die de koper zelf uitvoert of door een derde laat uitvoeren zullen 
slechts na de voorlopige oplevering en na betaling van de gehele prijs kunnen gebeuren. De 
bouwheer draagt geen verantwoordelijkheid aangaande de organisatie en coördinatie over de 
door de koper aangestelde leveranciers en onderaannemers.  

 
1.10 AFMETINGEN EN PLANNEN  
 
 De bruto oppervlakte van de appartementen wordt opgemeten volgens het geldend 

opmetingssysteem, nl. vanaf de buitenkant van de buitenmuur en/of desgevallend vanaf de as 
van de scheidingsmuur tussen 2 appartementen. De oppervlakte van wanden en 
installatieschachten behoren tot de bruto oppervlakte. Het eventuele verschil tussen de 
opgegeven oppervlakte en de werkelijke oppervlakte, al is dit groter dan 1/20

ste
, wordt 

beschouwd als tolerantie die geen enkele aanleiding tot klacht of vergoeding, welke dan ook, 
rechtvaardigt. De opgegeven netto oppervlakte is opgemeten tussen de binnenkant van de 
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buitenmuren en de binnenkant van de scheidingsmuur tussen 2 appartementen. De 
binnenwanden en de installatieschachten behoren eveneens tot deze oppervlakte. Ook hier 
geldt dat het verschil tussen de opgegeven oppervlakte en de werkelijke oppervlakte, al is dit 
groter dan 1/20

ste
, wordt beschouwd als tolerantie die geen enkele aanleiding tot klacht of 

vergoeding rechtvaardigt. 
 
 De bouwheer wijst erop dat het meubilair of welke uitrusting dan ook, dewelke vermeld staan 

op de plannen en illustraties, niet inbegrepen zijn in de prijs en alleen vermeld staan ter 
informatieve titel.  

 
1.11 WIJZIGINGEN  
 
 De bouwheer behoudt zich steeds het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen 

daar waar hij dit nodig of nuttig acht, zowel wat betreft de gebruikte materialen als inzake de in 
uitvoering gebrachte werken, zolang de kwaliteit van deze materialen niet lager is dan de 
voorziene en de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert.  
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2. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW. 

 
 
2.0 AFBRAAKWERKEN. 
 
 Deze werken omvatten de volledige afbraak van de bestaande school, omvattende : 
 - de volledige sloop van de bestaande woning, garage en berging, zowel bovengronds als 

ondergronds 
 - alle bovengrondse constructies zoals afsluitingen, poorten, hekwerken, tuinmuren, 

terrassen… 
 - alle ondergrondse delen : funderingen, ondergrondse massieven, leidingen, putten, 

onderzoekskamers… 
 
2.1 ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE. 

 
2.10  Algemeen. 
 
 De bouwheer zorgt voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats, conform de gemeentelijke 

voorschriften, ter bescherming van de werken in uitvoering. 
 Vooraleer de werken opstarten werd er een bodemonderzoek uitgevoerd door een erkend 

laboratorium om de funderingstechniek te bepalen om de stabiliteit van het gebouw te 
verzekeren. 

 
2.11 Grondwerken. 
  
 Deze werken omvatten alle noodzakelijke uitgravingen tot op diepte van vaste grond, om een 

vlotte uitvoering van de funderingen mogelijk te maken. 
 De stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd door het Ingenieursbureau Arcade NV, Trichterheideweg 

2 te 3500 Hasselt. Deze maken de berekeningsnota’s en stabiliteitsplannen op. 
 
2.12 Funderingen. 
 
 Ter plaatse van de scheidingsmuren met de buren wordt volgens de aanduidingen van de 

Ingenieur stabiliteit gekozen voor het Jet Grounting systeem..  . 
 Het funderingstype is een plaatfundering. De plaatdikte en de bewapening worden uitgevoerd 

volgens de plannen van de ingenieur stabiliteit. 
 De vloerplaat wordt vlak afgetrokken en gepolierd. Een betonnen vloerplaat kan 

kleurverschillen vertonen en eveneens barsten ten gevolge van de droging en de krimp van 
het beton. Deze afwijkingen zijn eigen aan het materiaal. 

 
2.13 Draagstructuur. 
  
 De buitenwanden van de kelder worden uitgevoerd in ter plaatse gegoten beton, voorzien van 

een waterslot op de aansluiting tussen de vloer en de buitenwanden. 
 De verdere draagstructuur wordt gerealiseerd door liftschachten, traphallen en gewapende 

betonnen balken, wanden en kolommen volgens de studie en de plannen van het 
studiebureau stabiliteit. 

 Lichte scheurvorming in de betonnen wanden, ten gevolge van het drogingsproces (krimp) van 
beton, wordt als normaal beschouwd, tenzij hierdoor het functioneel gebruik van de kelder in 
het gedrang komt, wegens stabiliteitsproblemen. 

 
2.14 Metselwerken. 
 
 De dragende en niet-dragende scheidingsmuren in de kelderverdieping worden uitgevoerd in 

vlakke, verzorgde betonblokken, afmetingen volgens de plannen, vol of hol naargelang de 
stabiliteitsstudie. Het zichtbaar metselwerk wordt achter de hand gevoegd. 

 
2.15 Rioleringen. 
 
 De ondergrondse rioleringen zijn voorzien in dikwandige PVC of PE en worden geplaatst 

volgens de regels van de kunst. De buizen dragen het BENOR-merk. Het geheel wordt met 
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voldoende helling geplaatst om verstoppingen te vermijden. De riolering wordt aangesloten op 
de openbare riolering volgens de geldende voorschriften met een gescheiden stelsel. 

 De diameters worden bepaald in functie van de debieten van de verschillende afvalwaters. Het 
circuit van de riolering wordt voorzien van de nodige toezichtputten en/of onderzoekskamers, 
voorzien van de nodige reukafsluiters. 

 
 Via verzamelputten worden zowel het sanitair water, het fecaliënwater en het regenwater op 

de riolering aangesloten. De aansluiting op de riolering wordt uitgevoerd door de maatschappij 
welke eigenaar is van de riolering; de kosten hiervoor maken deel uit van de algemene kosten 
van aansluitingen (artikel 1.3 Aansluitingen). 

  
2.2 BOVENGRONDSE CONSTRUCTIE 
 
2.21 Draagstructuur. 
 
 Het gebouw wordt opgetrokken volgens de traditionele bouwwijze. De draagstructuur van het 

gebouw wordt gevormd enerzijds door de buitenmuren en de noodzakelijke dragende 
binnenmuren voorzien in een combinatie van kalkzandsteen lijmelementen, snelbouwstenen 
van gebakken aarde, betonblokken of silicaatblokken en desgevallend gewapende betonnen 
wanden en/of kolommen, betonnen balken en/of metalen liggers, allen voorzien volgens de 
plannen. De dimensionering is in overleg met de architect en het studiebureau stabiliteit. 

 De gemene scheidingsmuren tussen twee appartementen worden dubbelwandig uitgevoerd 
met tussenvoeging van een isolatie. 

 
2.22 Vloerplaten. 
 
 De vloerplaten boven kelder, gelijkvloers en verdiepingen worden uitgevoerd in gewapende 

breedvloerplaten opgestort met beton en voorzien volgens voorschriften en plannen van het 
studiebureau stabiliteit. 

 
2.23 Binnenmuren. 
 
 De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk in snelbouw 

baksteen, gipsblokken of kalkzandsteen volgens dikte vermeld op de plannen en in overleg 
met de architect en de verantwoordelijke ingenieur. 

 
2.24 Gevelafwerking. 
 
 Het gevelmetselwerk wordt opgetrokken in een gevelsteen in gebakken aarde geplaatst met 

een dunbedmortel. Merk en type volgens de keuze van de architect. 
 
2.25 Voegwerken. 
 
 De voegen tussen metselwerk enerzijds en ramen en deuren anderzijds worden afgedicht met 

een elastische voeg. De kleur van deze voeg wordt vastgelegd in samenspraak met de 
architect. 

 
 
 
2.3 DAKWERKEN 
 
2.31 Platte daken. 
 

De platte daken worden afgewerkt met een bitumineuze waterdichtheid samengesteld uit 
meerdere lagen, aangebracht op de isolatie.  
De dakhelling wordt bekomen door een uitvullingslaag.  
 

2.32  Hellende daken. 
 

De hellende daken worden afgewerkt met keramische dakpannen kleur zwart-grijs. 
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De dakstructuur wordt uitgevoerd in hout met de thermische isolatie tussen de gordingen. De 
onderzijde is voorzien van een dampscherm en is afgewerkt met gipskartonplaten. 
 

2.32 Regenwaterafvoeren. 
 
 Alle regenwaterafvoeren zijn in zink. 
 
 
 
2.4 ISOLATIE 
 
2.41 Thermische isolatie. 
 
 Het gehele gebouw wordt thermisch geïsoleerd volgens de nieuwste normeringen, namelijk 

volgens de EPB-regelgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) geldig op het ogenblik van 
de bouwvergunning.  

 Concreet betekent dit dat het globaal thermisch comfort minstens verbeterd  

wordt tot een E-peil ≤ E40 en een S-peil ≤ S31  
  

 Bovendien worden alle scheidingswanden tussen twee appartementen opgebouwd eveneens 
volgens de nieuwste reglementering : dubbele muur met tussenvoeging van isolatie. 

 
2.42 Akoestische isolatie. 
 
 De vloeren worden opgebouwd als zwevende vloeren boven een akoestische isolatie en 

voorzien van een randisolatie tussen de chape en de muren en de vloertegels en de muren. 
 In alle vloeren van de appartementen op de verdiepingen wordt op de draagvloer over de 

volledige oppervlakte een isolatielaag tegen contactgeluid voorzien. De vloerplinten worden 
voorzien van een elastische voeg tussen de vloeren en de plinten om op die manier de 
overdracht van geluiden te voorkomen. 

 
2.43 Vochtisolatie. 
 
 Op alle plaatsen waar vochtindringing mogelijk is, is een vochtisolatie voorzien geplaatst 

volgens de regels van goed vakmanschap. 
 
 

 
2.5 BUITENSCHRIJNWERKERIJ 
 
 De ramen en deuren worden uitgevoerd in thermisch geïsoleerd aluminium met 3 kamers.  Ze 

zijn opengaand, schuivend of draai-kip, volgens de aanduidingen op de bouwplannen. Kleur 
van de ramen volgens keuze van de architect. 

 De ramen zijn voorzien van een super-isolerende beglazing (Ug 1.O KW).  
 Veiligheidsbeglazing volgens de norm NBN S23-002. 
 De aansluiting aan de binnenzijde tussen buitenschrijnwerkerij en overige constructies zullen 

degelijk uitgevoerd worden door middel van een afdoend isolatiemateriaal. 
 
 De ramen zijn in functie van de geldende EPB-berekeningen voorzien van ingebouwde 

ventilatieroosters van het merk Renson Invisivent Evo, discrete en zelfregelende roosters of 
gelijkwaardig. 

   
      De toegang tot de ondergrondse parking VIA DE AUTOLIFT is een poort, elektrisch 

bedienbaar met sleutelschakelaar en/of afstandsbediening. 
 
2.6 GEVELELEMENTEN 
 
2.61 Terrassen. 
 
 De terrassen en balkons worden ofwel uitgevoerd in architectonisch beton of afgewerkt met 

decoratieve keramische tegels op noppen. Kleur en type volgens keuze van de architect. 
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 De scheiding tussen aanpalende terrassen van verschillende eigenaars worden steeds 
uitgevoerd in gevelsteen en/of ondoorzichtige glazen panelen, volgens keuze van de architect. 

 
2.62 Terrasleuningen. 
 
 De terras- en overloopleuningen worden uitgevoerd met een glazen borstwering; de steunen 

en mogelijke kaders zijn in gemoffeld aluminium of gemoffeld metaal.  
 
2.63 Dorpels. 
 
 De venster- en deurdorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen en/of aluminium volgens 

keuze van de architect. Kleur van de aluminium dorpels identiek aan de kleur van de 
ramen/deuren. 
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3. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 
 
3.0 DOORGANGEN NAAR DE TRAPHALLEN EN BINNENGEBIED.  
 
 De doorgangen op het gelijkvloers, zowel in de Kerkstraat als de Rodeheide, naar de 

traphallen en het gemeenschappelijk binnengebied worden afgesloten door middel van 
metalen hekken met een elektrisch slot.  Het elektrisch slot wordt bediend door de videofoons 
in de individuele appartementen. 

 
 De kleur wordt bepaald door de architect, een geheel vormend met de kleuren van de poort 

autolift, het brievenbusgeheel en de gehele buitenschijnwerkerij. 
 
 Zowel aan de toegang zijde Kerkstraat als aan de toegang zijde Rodeheide wordt een 

intelligente (pakjes)brievenbus voorzien met videofonie. 
 Deze ‘intelligente’ brievenbus is zowel geschikt voor het ontvangen van individuele gewone 

post maar is eveneens voorzien van extra ruimtes voor het ontvangen van bestellingen in 
diverse groottes. De werking (zowel aflevering als ontvangst) van deze pakjesbrievenbus 
wordt elektronisch geregeld. Het brievenbusgeheel is tevens uitgerust met videofonie  
Aan de voordeur van elk individueel appartement is er een bijkomende deurbel voorzien met 
een afwijkend belsignaal ten opzichte van de hoofdinkom. 
Het geheel zal uitgevoerd worden volgens het ontwerp, materiaalkeuze en kleur bepaald door 
de architect. 

 
 
3.1 TRAPHALLEN 
 
 De traphallen zijn voorzien van een beglaasde buitendeur met dagslot. De kleur wordt bepaald 

door de architect, een geheel vormend met de kleuren van bakstenen en ander 
buitenschrijnwerk. 

 
 De vloerafwerking van de traphallen wordt voorzien in keramische vloertegels volgens de 

keuze van de architect. De trappen van het gelijkvloers naar het ondergronds niveau worden 
uitgevoerd in geprefabriceerde betonnen trappen, glad afgewerkt met ingebouwde 
beveiligingsstrip. De vloer op kelderniveau zal uitgevoerd worden in gepolierde beton. De 
vloerafwerking van de overlopen op niveau 0 tot en met niveau 3 is in keramische tegels. 

 
 De wanden in de traphallen zijn gepleisterd en geschilderd in een neutrale kleur. 
 De trappen worden aan één zijde voorzien van een trapleuning in metaal, vorm en kleur te 

bepalen door de architect. 
 De verlichting van de traphallen en de overlopen is voorzien met lichtarmaturen op elk niveau 

met ingebouwde bewegingsmelder. Op elk niveau wordt noodverlichting voorzien, volgens de 
voorschriften van de brandweer. 
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3.2 LIFTEN 
 
3.21 Personenliften. 
 
 Per trappenhal wordt er een personenlift voorzien van minimum 8 personen en rol- 

stoeltoegankelijk volgens de gangbare normen en veiligheidsvoorschriften, met een stopplaats 
op elk niveau.  

 De lift daalt af tot in de ondergrondse kelderverdieping/kelderverdiepingen.  
 De lift wordt gekeurd en zal beantwoorden aan de Europese Veiligheidsnormen en de 

voorschriften van de brandweer.  
 De zichtbaar blijvende delen van de lift aan de buitenzijde en de liftdeuren, zijn in generfde 

inoxplaat, De afwerking van de liftkooi wordt bepaald door de verkoper en de architect binnen 
het beschikbare standaardgamma van de liftfabrikant. De liftkooi is voorzien van een spiegel, 
een handgreep en een geïntegreerde telefoon voor noodgevallen. De bedieningsknoppen zijn 
in vandaalbestendige inox uitvoering. 

 
3.22 Autolift. 
 
 De toegang tot de ondergrondse parkeergarage gebeurt via een elektrische autolift in de 

Kerkstraat. De lift daalt af tot de 2 ondergrondse kelderverdiepingen. 
 De lift wordt gekeurd en zal beantwoorden aan de Europese Veiligheidsnormen en de 

voorschriften van de brandweer. 
 De afwerking van de lift kooi wordt bepaald door de verkoper en de architect binnen het 

beschikbare standaardgamma van de liftfabrikant. 
 
 
3.3  ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE  
 
 Het betreft een ondergrondse parkeergarage op niveau -1 en niveau -2 van het gebouw in de 

Kerkstraat met open staanplaatsen, afgesloten private bergingen, teller lokalen en 
fietsenstallingen. Er is een ondergrondse verbinding tussen de kelderverdieping -1 Kerkstraat 
en kelderverdieping -1 Rodeheide.  

 De vloeren zijn voorzien in een gepolierde betonvloer, de wanden in beton en/of metselwerk in 
betonblokken. Het plafond bestaat uit zichtbaar blijvende breedvloerplaten. Eventueel 
voorkomende stalen liggers in de kelder zijn voorzien van een roestwerende verf. Alle 
leidingen in de kelder zijn in opbouw en dus zichtbaar blijvend aangebracht.  

 De ondergrondse verdiepingen zijn te bereiken via een elektrische autolift, bedienbaar via een 
individuele afstandsbediening (1 per autostaanplaats). De ondergrondse verdiepingen kunnen 
eveneens bereikt worden via de traphallen en de liften. De parkeergarage wordt voorzien van 
de nodige verluchting conform de geldende reglementeringen. De toegangsdeuren naar de 
kelder en garage zijn voorzien in brandwerende schilderdeuren met automatische deurpomp. 
De verlichting wordt bediend door middel van drukknoppen en werkt met een tijdregelaar of 
bewegingsmelders. Noodverlichting, rookdetectie, brandblusapparaten en brandhaspels 
worden geplaatst volgens de voorschriften van de brandweer.  

 
 
3.4  BUITENAANLEG  
 
 Elke inkom wordt voorzien van een huisnummer. De buitenaanleg, beplanting en 

verhardingen, van de gemeenschappelijke tuin gebeurt volgens advies en conform het 
omgevingsplan/tuinplan. De verharde terrassen van de grondgebonden appartementen en de 
gemeenschappelijke voetpaden worden voorzien van een betonklinker volgens keuze 
architect. De groenzones worden aangelegd en aangeplant, ten laatste in het eerste 
plantseizoen volgend op de oplevering van de gemeenschappelijke delen. Er wordt gezorgd 
voor een aangepaste buitenverlichting aan de toegangen, deze zal gestuurd worden door een 
schemerschakelaar.  

 Aangezien de oppervlakte van de niet-waterdoorlatende verhardingen op het perceel, in relatie 
staat met de capaciteit van de voorzieningen voor het infiltreren en/of bufferen van het 
opgevangen hemelwater, mogen de kopers in geen geval verharde oppervlakte bijmaken, 
tenzij deze waterdoorlatend is en op voorwaarde dat dit niet indruist tegen de 
bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige vergunning.  
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3.5  SLOTENPLAN  
 
 De sloten van alle deuren, ramen, hekken, die uitgeven op de gemeenschappelijke delen van 

het gebouw, of waarvan het slot langs de buitenzijde kan bediend worden (ook deuren, ramen 
en schuiframen via private tuinen en terrassen), worden voorzien van 
veiligheidsprofielcilinders met eigendomscertificaat, die opgenomen zijn in een algemeen 
slotenplan.  

 Hierbij heeft elke eigenaar/bewoner door middel van één en dezelfde sleutel toegang tot alle 
gemeenschappelijke deuren van het gebouw, met uitzondering dus van deze van de privatieve 
delen van andere eigenaars/bewoners en de deuren van de gemeenschappelijke delen, die 
niet behoren tot zijn/haar gemeenschappelijke inkom, tenzij deze deuren deel uitmaken van 
een (alternatieve) evacuatieweg vanuit de kelder.  

 De private bergruimtes in de kelder worden eveneens betrokken in het slotenplan.  
 Bij de oplevering van een individueel appartement, worden de veiligheidscilinders, horend bij 

dat appartement, in de desbetreffende deuren en ramen geplaatst en ontvangt de eigenaar 
drie exemplaren van de definitieve sleutel.  

 
 
3.6.  BRANDVEILIGHEID  
 
 Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen voor de brandveiligheid 

volgens advies van de brandweer. De brandweer maakt een keuringsverslag aan het einde 
van de werken.  

  
 
 
4. AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 
 
  
 Er wordt aan de koper een volledig afgewerkt appartement aangeboden zoals verder wordt 

beschreven. Binnen het aangeboden afwerkingsbudget staat het de koper vrij een keuze te 
maken bij de leveranciers aangewezen door de verkoper wat betreft materialen, meubilair en 
toestellen. 

 De koper ontvangt een schriftelijke uitnodiging om de te maken keuzes te doen. Deze keuzes 
dienen uiterlijk te gebeuren binnen de 28 dagen (4 weken) na de uitnodiging. Indien de keuzes 
niet binnen deze gestelde termijn gebeuren vervalt de contractuele termijn voor uitvoering der 
werken en dient er een schadevergoeding door de koper betaald te worden. 

 
 
4.1 BEPLEISTERINGEN. 
 
 De wanden worden bepleisterd in een éénlagig pleistersysteem met in de fabriek 

klaargemaakte kalkmortels welke machinaal worden aangebracht. Na gedeeltelijke uitharding 
wordt de bepleistering gepolierd zodat een volledig vlak geheel ontstaat. De wanden in 
plaasterblokken worden geplamuurd zodat ook hier een vlak geheel wordt bekomen. Alle 
plafonds, op uitzondering van waar een verlaagd plafond voorzien is voor het wegwerken van 
verluchtingsbuizen, worden glad bepleisterd met een dunpleister. Er dient door de koper, waar 
nodig, nog geplamuurd te worden. 

 De verlaagde plafonds zijn opgebouwd op een rasterwerk in licht metalen profielen of 
houtconstructie en afgewerkt met één plaat gipskarton. De naden, schroefgaten en hoeken 
zullen geplamuurd en afgewerkt worden. 

 Het pleisterwerk, de dunpleister en de gipskartonnen afkastingen en/of plafonds zijn klaar voor 
de voorbereidende werken van de schilder, maar niet klaar om te schilderen. Er dient door de 
koper waar nodig nog geplamuurd te worden, alsook het schuren en afkitten. Bijkomend 
uitpleisteren van dagkanten aan deuren, door keuze systeem binnendeuren door de koper, is 
niet inbegrepen in het basisbestek en maakt deel uit van een verrekening in meer. 

 
 Ondergronds wordt er geen bepleistering voorzien. 
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4.2 CHAPEWERKEN 
 
 Zoals reeds hiervoor hernomen worden de vloerplaten afgewerkt met een gewapende 

zwevende chape. De chape wordt voorzien op niveau -13 mm ten opzichte van het afgewerkte 
vloerpeil maar kan aangepast worden volgens de keuze van de tegel. 

 
 
4.3 VLOER- EN WANDTEGELS 
 
4.31 Vloertegels. 
 
 Over de ganse oppervlakte van de appartementen wordt een tegelvloer voorzien die gelijmd 

wordt op de chape. De tegels kunnen vrij gekozen worden bij de leverancier, met uitzondering 
van deze van de terrassen. Alle terrassen worden met dezelfde tegels afgewerkt omwille van 
de uniformiteit van het geheel. De plaatsing van alle vloertegels is inbegrepen in het 
basisbestek voor zover het gekozen formaat niet afwijkt van de vooropgestelde afmetingen in 
het bestek :  

 - 60/60 of 60/30 voor inkomhal, livings, keuken 
 - 45/45 voor slaapkamers, badkamer, berging  
 Waar technisch nodig bij de overgangen tussen de verschillende ruimtes, wordt een 

overgangsprofiel type Schlüter voorzien in uitvoering bruut aluminium. De tegels worden recht, 
dit wil zeggen voegen evenwijdig aan de muren, geplaatst en standaard grijs/beige ingevoegd. 
Voegbreedtes variëren volgens type en afmetingen van de gekozen tegels, minimum ± 5 mm. 
Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende legpatronen, … kan er 
een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. De basishoeveelheid voor tegelvloeren 
is gelijk aan de netto oppervlakte van de ruimtes + 5 % snijverlies. Bij grotere formaten en 
afwijkende legpatronen dient men rekening te houden met een groter % snijverlies. 

 
 Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen van 

parket, natuursteen, laminaat of andere vloerbekleding. Parket en laminaat kunnen door hun 
hoge vochtgevoeligheid aanleiding geven tot het verlengen van de contractuele 
uitvoeringstermijn. 

  
 Plinten aangepast aan de bevloering, hoogte 7 of 8 cm, zijn in alle lokalen voorzien. De 

basishoeveelheid voor plinten is gelijk aan de netto lopende meters + 5 % snijverlies. Bij keuze 
van grotere formaten tegel dient men rekening te houden met een groter snijverlies van de 
plinten. 

 
 Handelswaarde (= particuliere aankoopwaarde) tegels : 
 - tegels type 1 : woonkamer, keuken, inkomhal, toilet  
  40.00 euro/m2  exclusief BTW 
 - plinten bij tegels type 1 in woonkamer, keuken, inkomhal en toilet  
  12,50 euro/lm exclusief BTW  
 - tegels type 2 : overige ruimtes : 25,00 euro/m2 exclusief BTW 
 - plinten bij tegels type 2  
  8,50 euro/lm exclusief BTW 
 - tegel type 4 : terrassen 
  45,00 euro/m2 
 
 De keuze dient te gebeuren in de door de bouwheer aangeduide toonzaal. De koper heeft de 

mogelijkheid tot het wijzigen van de tegels en plinten naar eigen keuze. Van de 
vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 

 
4.32  Wandtegels. 
 
 De wandtegels worden gelijmd tegen de wand. De tegels kunnen vrij gekozen worden bij de 

leverancier. 
 De plaatsing is inbegrepen in het basisbestek voor zover het gekozen formaat behouden blijft, 

normaal en in vierkant geplaatst. Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, 
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afwijkende plaatsing (=niet recht), gebruik van vloertegels als wandtegels, decortegels, 
boorden en/of andere accessoires wordt er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd. 

 Het snijverlies is inbegrepen. Bij grotere formaten en/of afwijkende plaatsingspatronen dient er 
rekening gehouden te worden met een groter % snijverlies. 

 In de keuken zijn er geen wandtegels voorzien. 
 Voegkleuren : standaard grijs, wit of beige. 
 
 Handelswaarde (=particuliere aankoopwaarde) : 30,00 euro/m2, exclusief BTW. 
 
 Ook hier dient de keuze te gebeuren in de door de bouwheer aangeduide toonzaal. De koper 

heeft de mogelijkheid tot het wijzigen van de wandtegels naar eigen keuze. Van de 
vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 

 
4.33 Raamtabletten. 
 
 Raamtabletten worden uitgevoerd in JMOCCA CREME PASSE met een dikte van 2 cm, in de 

breedte iets breder dan de afgewerkte raamopening aan de binnenzijde. 
 Varianten zijn mogelijk mits verrekening naargelang de keuze. 
 
 
 
4.4 BINNENSCHRIJNWERKERIJ 
 
 
4.41 Gordijnkasten. 
 
 Er zijn geen gordijnkasten voorzien. 
 
4.42 Binnendeuren. 
  
 De binnendeuren zijn in basis voorzien als vlakke schilderdeuren in tubespaan, met een 

omlijsting in hout om te schilderen en een standaard deurbeslag. 
 De deuren worden geplaatst met een opening onderaan het deurblad teneinde een goede 

ventilatie te kunnen verwezenlijken. 
  
 Het voorziene budget omvat de deur, de deuromlijsting, het hang- en sluitwerk en de 

plaatsing. 
 Aantal binnendeuren volgens het verkoopsplan. 
 
 Handelswaarde (=particuliere aankoopwaarde) : 315,00 euro per deur, exclusief BTW. 
 De koper heeft de mogelijkheid tot het wijzigen van de binnendeuren naar eigen keuze in de 

door de bouwheer aangeduide toonzaal. 
 Van de vooropgesteld budgetten kan niet in min worden afgeweken. 
 
4.43 Decoratiewerken. 
 
 Er zijn geen decoratiewerken voorzien. 
 De koper kan zijn appartement na voorlopige oplevering afwerken naar eigen keuze binnen de 

voorschriften opgenomen in de basisakte. 
 Dit omvat : voorbereidende werken schilderwerken, schilderen en behangen, gordijnrails of –

kappen, gordijnen, verlichtingstoestellen, meubilair… . 
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4.5 KEUKENINRICHTING 
 
 Voor elk appartement is er een keuken voorzien van hoogstaande kwaliteit.  
 
 De keukens worden standaard uitgerust met de hiernavolgende toestellen : 
 - spoeltafel met ééngreepsmengkraan 
 - dampkap met koolstoffilter (recirculatie) 
 - inductiekookplaat 
 - combi-oven 
 - koelkast met ingebouwd vriesvak 
 - vaatwasmachine 
 De particuliere handelswaarde exclusief de btw varieert volgens type indeling keuken. Deze 

handelswaarde is per appartement in detail hernomen in de tabel 1 in bijlage.  
 
 Keukenkasten en toestellen kunnen vrij gekozen worden bij de leverancier. Voor de 

basisaansluitingen in de keuken zie 5.1 Sanitaire installatie en 5.4 Elektrische installatie. 
 
 De keuze dient te gebeuren in de door de bouwheer aangeduide toonzaal. De koper heeft de 

mogelijkheid tot het wijzigen van de keukenindeling en -afwerking naar eigen keuze. 
 Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 
 
 
 
 
 



BEEL INVEST                                                                                                                 18.09      18/23 

 

 

5. TECHNISCHE INSTALLATIES 
 
 
5.1 SANITAIRE INSTALLATIE. 
 
 De studie wordt uitgevoerd door  
 IKP Engineering bvba,  Koeltorenlaan 13 te 3530 Houthalen 
 
5.11 Algemeen. 
 
 Er is een koud- en warmwatertoevoer voorzien voor elk toestel behalve voor de wasmachine, 

de vaatwasmachine, het toilet en handwasbakje, waar enkel een koude watertoevoer voorzien 
is. De warmwaterbereiding gebeurt via de verwarmingsinstallatie De aanduiding van de 
sanitaire toestellen op de grondplannen is louter indicatief. 

 
5.12 Opbouw. 
 
 Badkamer : 
 - 1 aansluiting voor douche volgens aanduiding op de plannen  
  warm en koud water 
 - 2 aansluitingen voor wastafels met eengreepsmengkraan 
  warm en koud water 
 
 Keuken : 
 - 1 aansluiting voor gootsteen/vaatwasmachine 
  warm (gootsteen) en koud water (gootsteen/vaatwasmachine) 
 
 Toilet : 
 - 1 aansluiting voor ophangtoilet 
  koud water (regenwater) 
 - 1 aansluiting voor handwasbakje 
  koud water 
 
 Berging : 
 - 1 aansluiting voor wasmachine 
  koud water 
 - 1 aansluiting voor CV installatie 
  koud water 
 - 1 aansluiting voor uitgietbak 
  koud water 
 
 Belangrijke opmerking : de droogkast dient van het condenserende type te zijn. Er is geen 

luchtafvoerkanaal voorzien. 
 
5.13 Sanitaire uitrustingen. 
 
 Elk appartement is voorzien van een complete sanitaire uitrusting van degelijke kwaliteit. De 

sanitaire uitrusting is vrij te kiezen bij de leverancier. De plaatsing van de sanitaire toestellen 
voorzien in het basisbestek is inbegrepen. Indien de definitief gekozen toestellen bijkomende 
technische voorzieningen vergen, zal er een meerprijs gerekend worden aan de koper 
overeenkomstig de opgemaakte prijsofferte. 

 
 Sanitaire toestellen : particuliere handelswaarde exclusief de btw varieert volgens indeling 

appartement. Deze handelswaarde is per appartement in detail hernomen in de tabel 2 in 
bijlage. 

 
 De keuze dient te gebeuren in de door de bouwheer aangeduide toonzaal. De koper heeft de 

mogelijkheid tot het wijzigen van de sanitaire toestellen naar eigen keuze. 
 Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 
 
5.14 Waterleidingen. 
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 De waterleidingen zijn uitgevoerd in meerlagenleiding. De leidingen worden voorzien in de 

chape en de muren. De werken worden uitgevoerd volgens de gemeentelijke wetgeving, de 
voorschriften in verband met hygiëne en andere van kracht zijn wetgevingen.  

 De diameters zijn gedimensioneerd op basis van het aantal sanitaire toestellen opgenomen in 
het verkoopdossier. 

  
5.15 Afvoerleidingen. 
 
 De afvoerleidingen zijn in PVC en/of PE, voorzien van de nodige bovendakse verluchtingen. 

Het geheel is voorzien van de nodige sifons, ontstoppingsstukken, enz… voor nazicht en 
onderhoud van de afvoerbuizen. 

 
5.16 Wijzigingen. 
 
 Wijzigingen in het leidingennet ten gevolge van wijzigingen in de toestellen geven aanleiding 

tot het maken van een verrekening.  
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5.2 CENTRALE VERWARMING 
 
 
 De studie wordt eveneens uitgevoerd door  
 IKP Engineering bvba,  Koeltorenlaan 13 te 3530 Houthalen 
 
 De centrale verwarming is voorzien met warmtepompen, uitgerust met een elektrische 

bijverwarming, die enkel inspringt in uiterste gevallen. De binnenunits van de warmtepompen 
zijn uitgerust met een voorraadboiler. 

 
 De verblijfruimtes, zowel living, keuken, slaapkamer en badkamer zijn uitgerust met 

vloerverwarming. In de badkamer wordt een bijkomend verwarmingselement geplaatst op 
elektriciteit. Er worden geen verwarmingselementen, noch vloerverwarming voorzien in de 
inkomhal, het toilet en de berging. 

 De installatie wordt gestuurd door een centrale kamerthermostaat met dag- en nachtregeling 
en weekprogramma. Deze wordt geplaatst in de living. In de slaapkamers zijn afzonderlijke 
thermostaten voorzien waarmee de temperatuur in deze ruimte kan bijgestuurd worden. 

 
 De warmteverdeling per kamer is conform de geldende normering. Er worden voldoende 

verwarmingselementen voorzien zodat bij een buitentemperatuur van -10°C volgende 
temperaturen kunnen gehaald worden : 

 - living en keuken :  22°C 
 - badkamer :  24°C 
 - slaapkamers :  22°C 
 
 Indien de koper wijzigingen of aanpassingen wenst aan de installatie maakt dit voorwerp uit 

van een verrekening. Elke wijziging kan een gevolg hebben op de uitvoeringstermijn. 
 Uitvoering gebeurt steeds volgens de studie van de ingenieur. 
 
 
5.3 VENTILATIE 
 
 
 De studie wordt eveneens uitgevoerd door  
 IKP Engineering bvba,  Koeltorenlaan 13 te 3530 Houthalen 
 
 Alle ruimten in het appartement worden verlucht door middel van een ventilatiesysteem met 

natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer, type C+, conform de EPB richtlijnen. Het 
afvoersysteem is ontwikkeld voor het centraal afzuigen van de gebruikte lucht in het 
appartement. De ventilatie wordt vraag gestuurd geregeld door middel van vocht- en/of CO2 
sensoren. De unit kan ter plaatse bediend worden. 

 De ventilatie wordt berekend door een erkend en gespecialiseerd studiebureau. 
 
 De verluchtingskanalen worden in opbouw tegen de plafonds bevestigd en worden ingebouwd 

in het vals plafond, met uitzondering van de berging waar de installatie in opbouw is. 
 
 Er is geen koeling voorzien. 
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5.4 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 
5.41 Algemeenheden. 
 
 De elektrische installatie moet voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen 

Reglement op de Elektrische Installatie (AREI), aangevuld met de voorschriften van de 
maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt. De installatie zal gekeurd worden door 
een erkende controledienst. 

 Een installatieschema met lichtpunten wordt ter beschikking gesteld van de koper. 
 
5.42 Opbouw. 
 
 Elk appartement heeft een individuele elektriciteitsmeter welke zich bevindt in de kelder 

(tellerlokaal). 
 In de berging van elk appartement zijn afzonderlijke kringen met automatische zekeringen en 

differentieelschakelaars voorzien voor verlichting, stopcontacten, voeding voor de voorziene 
keukentoestellen, wasmachine, droogkast, evenals de belinstallatie en videofooninstallatie op 
laagspanning. 

 De leidingen voor de lichtpunten worden voorzien, zonder armaturen. 
 Alle leidingen worden ingebouwd met uitzondering van de installatie in de ondergrondse 

verdieping. 
 De schakelaars en stopcontacten zijn van een gekeurd type welk voldoet aan de voorschriften 

ter zake. Kleur : wit of ivoorkleurig, type Niko of gelijkwaardig. De schakelaars worden 
geplaatst op 1,10 m boven de pas, de stopcontacten op ± 15 cm boven de afgewerkte pas, 
met uitzondering van de plaatsen waar een andere hoogte vermeld staat op de plannen. 

 
5.43 Voorzieningen voor de appartementen per lokaal. 
 
 De voorzieningen in de appartementen zijn minimaal volgende lichtpunten, bedieningen en 

stopcontacten : 
 
 Hal : 
 - 1 lichtpunt aan het plafond 
 - 2 schakelaars 
 - 1 enkel stopcontact 
 - 1 optische rookmelder 
 
 Living : 
 - 3 lichtpunten aan het plafond 
 - 2 schakelaars 
 - 1 schakelaar voor buitenverlichting 
 - 4 enkel stopcontacten 
 - 2 dubbele stopcontacten 
 - 1 aansluiting radio-TV (coax) 
 - dubbele aansluiting RJ45 (UTP) 
 - 1 aansluiting thermostaat 
 - 1 binnenpost videofoon/deurbel installatie 
 
 Keuken : 
 - 2 lichtpunt aan het plafond 
 - 1 schakelaar 
 - 2 dubbele stopcontacten boven werktablet 
 - 1 stopcontact kookplaat 
 - 1 stopcontact dampkap 
 - 1 stopcontact koelkast 
 - 1 stopcontact oven 
 - 1 stopcontact vaatwasmachine 
 
 Toilet : 
 - 1 lichtpunt aan het plafond 
 - 1 schakelaar 
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 Berging : 
 - 1 lichtpunt aan het plafond 
 - 1 schakelaar 
 - 2 stopcontacten : wasmachine en droogkast (aparte kring) 
 - 1 aansluiting ventilatie-unit 
 - 1 verdeelbord 
 - VDI-box met 3 stopcontacten + bekabeling telenet/proximus 
 
 Nachthal (indien van toepassing) : 
 - 2 lichtpunten aan het plafond 
 - 3 schakelaars 
 - 1 stopcontact 
 
 Hoofdslaapkamer : 
 - 2 lichtpunten aan het plafond 
 - 2 schakelaars 
 - 1 enkel stopcontact 
 - 2 dubbele stopcontacten 
 - 1 driedubbel stopcontact 
 - 1 aansluiting radio-TV (coax) 
 - dubbele aansluiting RJ45 (UTP) 
 
 Overige slaapkamer(s) : 
 - 1 lichtpunt aan het plafond 
 - 2 schakelaars 
 - 5 stopcontacten (enkel, dubbel 3-dubbel) 
 - dubbele aansluiting RJ45 (UTP) 
 
 Badkamer : 
 - 1 lichtpunt aan het plafond 
 - 1 lichtpunt aan de wand bij wastafel(s) 
 - 2 schakelaars 
 - 1 of 2 stopcontacten in functie van 1 of 2 lavabo’s 
  
 Terras : 
 - 1 lichtarmatuur volgens keuze architect 
 - 1 schakelaar binnen 
 - 1 waterdicht stopcontact 
 
 Private berging in de kelder : 
 - 1 lichtarmatuur aan het plafond volgens keuze architect 
 - 1 schakelaar 
 - 1 enkel stopcontact 
 
5.44 Wijzigingen. 
 
 De koper mag de plaatsen van de stopcontacten, schakelaars en lichtpunten wijzigen of 

vermeerderen. Deze wijzigingen en/of vermeerderingen zullen verrekend worden. 
 Deze werken kunnen enkel uitgevoerd worden door de installateur van de bouwheer. 

Wijzigingen op eigen initiatief aanbrengen aan de installatie is ten strengste verboden, vermits 
de installatie gekeurd dient te worden. 

 
5.45 Voorzieningen voor de gemeenschappelijke ruimten. 
 
 In de gemeenschappelijke ruimten zoals ondergrondse parking, tellerlokalen, 

fietsenbergingen, doorgangen op het gelijkvloers, traphallen, overlopen, … worden zowel de 
lichtpunten als de lichtarmaturen voorzien. 

 Voor de gemene delen wordt een verlichting met drukknoppen en timer voorzien en/of 
bewegingsmelders. 

 



BEEL INVEST                                                                                                                 18.09      23/23 

 

 

 De rechtstreekse toegang naar de ondergrondse verdieping via de autolift wordt voorzien van 
een gemeenschappelijke elektrische toegangspoort welke zal bediend worden met een 
sleutelschakelaar en afstandsbediening. Tevens wordt er in de parking/toegang bergingen een 
automatische verlichting voorzien.  

 
 
  
 

 
 

Voor akkoord                      Voor akkoord  
Gelezen en goedgekeurd (eigenhandig schrijven)                 
        

 
 
 
 
 
 

De koper (s)                      Beel-Invest cv 
 
 
 


