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I. O NDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN

Algemeen
Al le gebruikte materialen en system en worden bep aal d d oor de architect

1. Grond- en fundering swerken
De grondwer ken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde d e
funderingswerken, kana li satie- en rioleringswer ken degel ij k te kunnen uitvoe ren. De
aanzet van de funderi ng zal een zuiver en unifor m vlak vertonen en zal een vol doende
gr on dw ee rstan d heb ben om de fu n derin g van het ge bou w op de grond over t e dr agen .
De aanduiding van de funderingen op d e pl annen van de architect zijn enkel indic atief en
worden de finitief bepaal d door de studi e van de ingenieur, d ie zich s teunt op de
resultaten v an het b odemonderzoek, d e bereke ning van de bel astingen van het gebouw
met de nuttige standaar d geb ruikslas ten. Di t vol gens de wettel ijke be pal ingen.
Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, afmetingen en
(beton)samenstell ing.
Aard ing w ord t vo orzien.

2. On dergrondse ruwbouws truc tuur
Alle structurele

betonwanden, vloer pl aten,

b al ken en kolomm en word en uitgevoerd

conform de richtl ijnen van het ingen ieursbur eau en vol doen aan de van toepass ing zi jnde
Belgische n or men.
De architectuurplannen zij n dien aangaan de zuiver indic ati ef. Ook ind ien de maatvoering
van de r espec tievelijke kelderrui mt es en standpl aatsen hierop moet wor den aangep ast.
Al le afmetin gen, diktes en hoogtes worden aan gep ast aan de stabiliteitsberekenin gen en
eventuele ondergr ondse funderingsmassieven van aan palende perce len evenals
Al le bouwwerken in beton en de wap ening er van voldoen aan de norme ring terzake.
Het vloero ppervl ak van kelder s en parking s wor dt vl ak afgew erkt in poli erbet on. Hier aan
kan geen esthe tische w aar de w ord en gehecht. Deze kan vlekv orming, krassen en
oneffenhe den ver tonen.
De wanden wor den uitgevoer d in g ewapend bet on, metsel werk ui t bet onblokken of
kalkzandste en of gel ijk waardig.
De inritten wor den met een ruwer afg estreken beton ui tge voerd.

3. On dergronds metsel werk

De gemetsel de wanden worden uitgev oer d in be tonblokken waar in c ontact met de gr ond
of met kal kzandste en of geli jkwaardig waar nie t in contact met grond. Deze word en
achter d e hand gevoeg d.
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4. R iolering
Het ganse rio lerin gsste l sel word t uitgevoerd in P VC, PP o f P E

vol gens de ge ldend e

normen terzake. In d e ondergr ondse ni veaus wordt het ri oleringsnet zichtba ar
opg ehangen, zodan ig dat een eenvoudige c ontrole steed s moge lijk bl ij f t. De aansluiting
op d e op enbare ri oler in g gebeurt v olgens de ri chtlijnen v an de beheerder.
Toezichtsputten w ord en ui tgevoer d in deze lfd e kunststoffen of in beton. Er wordt een
buffer put voorzien v oor de opvan g van het rege nw ater i ndi en aangeg even is op de
vergunningsplannen en indien wetteli jk noodwendig. Recuperatie w ordt voorzien volgens
de reg lementaire bep al ingen ten behoeve van kranen voor poet sw ater in de
gemeenschappelijke del en en/ of buitenk ranen.

5. V oorzieningen t egen o pstijgend voc ht
Een waterdichte i soleerl aag wordt aan gebracht over al waar vochtindr inging, capilai r ,
zakwater en en andere i ndri ngingen m oge lijk zi jn. Dit vochtis olatiesch erm dient afdoende

univarchitecten

te zijn en ge plaatst volgens de regels van d e kunst.
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II. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN

1. Gewapend beton

Al le bouwwerken in beton en de wap ening er van di enen te vol doen aan de normen ter
zake.
Worden v oorzi en in gew apend bet on :
-

alle vloer- en dakp laten voor beloopb are platte daken volgens de gegevens en
onderr ichtingen van het ingenieurs bureau

-

alle balken, wanden en kolommen nodig v oor e en goe de cons tr ucti e, di t alles
vol gens de geg evens en onderr icht ingen van h et in gen ieurs bureau.

-

lift- en tra pkern

-

dr aagv loe ren

indien

nodig

v olgens

de s tab iliteitsberekeni ngen

-

Typische en technische specificatie v olgens opgave in genieur.

2. Metselwerk
Metselwer k voor het binnenspouwblad van de gevels

en dragende w anden worden

uitgevoer d in metselwerk met een minimumdikte van 1 4 cm dikte en afgewerkt met een
spuitp leis ter of een plei sterl aag. Aard en type metselw erk w ordt bepa ald door de
ar chit ec t en / of i ngeni eu r en de E PB -ver sla gge vin g.
Het buitenschrijnwerker wordt De binnenw and en in de appartementen w orden, voor zover
niet dragend, u itg evo er d in lich t e wanden en w orden opg eleverd kl aar om te schil deren .
Klaar om te schi lderen v ergt nog ste eds e en pla muurlaag aan te brenge n door de koper
vooraleer te kunnen schilderen.
Al le ruimt es waar de m uren niet beple ister d en in m etselw erk u itg evo e rd wor den, zoals
kelder, g ar ageboxen,zol der,…, worden achter de hand gevoegd en krijgen geen verder e

3. Gevels
De buitengevels wor den als v olg t uitg evoerd: ee n dragen d binnens pouwblad, hetzij in
sili caatsteen, snelbouw, gew apend beton of eve nwaardi g met een m inimale dikte van
14cm, een g eïs oleerde spouw en een bui tenspouwblad in genuanceerd e, welgevorm de
geve lsteen. De architect legt zijn keuze van de gevel afwer king voor aan de bouwheer
dewelke de u iteindel ijke keuze bepaald.


De stenen zij n gaaf en gel ijkmatig van vorm en uitzicht



De morte ls zij n aang epast aan de aard van het metselwerk



Alle mets el werk is p as, vlak en te lood, met d e nodige open stootvoe ge n.



Gegal vanis eerd e of gel akte doken en houten klossen worden mee in gewerkt
voor zover nodig voor d e bevesti ging v an het buitenschrijnwerk.



Gegal vanis eerd e sp ouw ankers worden mee ingewerkt.

univarchitecten

afwerki ng.

De gevels teen zal achte raf zuiver gevoe gd w ord en in aangepaste voe gkleuren of gehee l
met doortri jkmortel op g emetst en in één beweg ing afgestreken
Andere g eve lafwerkin ge n zijn uit te voeren v olg ens de regels der kunst conform de
verleende vergunning.
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4. Thermische isolatie

In alle gevels, a ll e daken en in de vloeropb ouw (tussen kelder verd ieping en bewo onbare
gelijkvloer se verdieping) is een thermische isolatie v oorzi en.
Het gebouw zal voldoen aan de de EPB-norm i nzake energi epr estatie e n binnenkli maat.
Voorzi en is een spouw is olatie, superis ol erende dubbele be gl azing, r amen in staal of
aluminium, dak- en vl oe risol atie en dit vol gens de ber ekeningen van de aange ste lde EPB
versl aggever .

D e z e n i e u w e n o r m h e e f t t o t d oe l om d e b o u w w e r e ld t e s t i m u l e r e n o m e e n e n e r g i e z u i n i g e
e n g e z o n d e w o o n e e n h e i d t e b o u w e n . D e z e g e d ac h t e k o m t v o o r u i t d e K y o t o - d o e l s t e l l i n g
e n b e o o gt du s m é é r a a n d a c h t v o or h e t m i l i e u . D e t o e ge p as t e d ik t e s v a n d e i s o l a t i e
z u l l e n c o n f or m z i j n a an d e i s ol a t i e be r e k e n i n g e n .
De is olatie he eft v ol gen de kenmer ken :
-

De gevel w or dt uit gev oe rd met een spouw constructi e voorzien van geêxt rudeerd e
kunststof geschuimde is olatie pl aten, minerale r ots- of glaswolvezelpl aten of een
geli jkwaar di g ma teriaal .

-

Voor de p latte d aken worden drukvaste mineral e wolpl aten, PIR of e en
geli jkwaar di g ma teriaal voorz ien.

-

Vloer en op h et ge lijkvloerse niveau worden geï sole erd met e en ges poten
thermi sche is ol atie van pol yuretha anschuim op een propere onde rgrond of een
soortgelijk materiaal.

-

Ingeval hel lende daken of lichte ge vel op bouwen wordt d akisolatie v ol gens EPB
Eisen in minera le r ots- of gl aswol voorzien

ar chit ec t en de E PB-versl ag gever en word t uitg evoer d volg ens de EPB- verslagg evin g,
dewelke voldoet aan de geld ende norm op d atum van de g oed gekeurde bouwvergunning.
Al le isol atiemateri aal w orden vakkundig gepl aatst volgens de voor schriften van de
fabr ikant en de aanwijzingen van de architect.

5. Akoestische isolatie
De dekv loer en van d e appar tementen en de gemeenschapp elij ke del en (behalve boven
de kelderverdieping) worden zwevend

uitgevoerd op een ako estische isolatie om

contactge luiden t e mini maliser en.
Rondom de m uren en de chape wordt eveneens een i sol eren de str ook aang ebr acht,
zodat de d eklagen volledig onafh ankelijk zijn.
De gelijkv loerse app arte menten zijn d.m.v. een drukvaste thermische i s olati el aag v an de
parking gescheiden.
De gemene muren tuss en de appartementen w orden v ol ledig on tdub be ld als

univarchitecten

De dikte, de t oe te pass en isol atie of isolatietechniek wordt uitei nde lij k bep aald d oor de

samengest el de muur va n blokken met dikte van mi nimum 2 keer 12 cm en een
tussenlig gende

sp ouw w ordt voorzi en van mi neraal wol pl aten in een minimum dikte van 4
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cm. Om het akoestisch comfort

te ver beteren w ordt kan er gebr uikt gemaakt v an

silicaatsteen.
De muren die ni et ont du bbeld kunnen worden om techni sche gron den worden ofwe l met
een vol doende grote vo lumiek e massa uitgev oer d ( beton) ofwel met een voorze twand d ie
gelui dsov erdr acht v erm indert, ui tgev oerd.

6. R ook-, technische en verluc htings kanalen
De op h et plan aange ge ven afmetingen v an de schachten zijn in di cati ef en kunnen
aangepast w ord en. De venti latie is van het type C(+) of typ e D a angevuld bijh orend e
(regelbar e) roosters voor aanv oer, doorvoer en afv oer.
In de appa rtementen is er voorzien:
-

Ofwel individuele /collec tieve verwarm ing op gas: een aanvoe r van vers e lucht en
afv oer van ver bran dings gassen door middel van een gesl oten s ystem

-

Ofw el een col lect ieve ve rwarmin g met w armt ep ompen w ordt v oorzien va nu it
energeti sch oog punt

-

Droogkasten dienen van een inwendi ge opvang van cond enswater voorzien te zijn,
hiervoor is geen (d amp) afvoerkanaal voorzien.

-

Dampkappen w or den om energietechnische gr onden niet meer voorzi en van
af v oer(kana al) n aar bu it en via gevel of dak, ma ar van e en recircu lat ies ysteem met
filters.

7. Dakwerken & gevelbekleding
7.1 P latte daken
Plat te daken worden opgebouwd met betonvloe r en helli ngsbe ton, d ampscher m, isolatie
en daaro p de dichtin gslagen. I nd ien noodzake li jk, afhankel ijk van uitvoering, zal bovenop
de dichtingslaag

een ki ezelbe d voor zi en worden als a fwerking vo or het pl at dak n ie t

Indien het d ak wel toeg ankelijk is als dakterras ( zie artikel terr assen) ,

worden er

(bet on )te gels vo orzien met open v oe g voor re g en wateraf vo er, d it al s ball ast.
7.2 D ak afvoeren en dakgoten
De zich tbare r egen afvo eren worden ui tge voerd in zink, koper al umini um of ku nststof.
Onzi chtbare afvoeren z oals omschreven b ij riole ring.
Goten wor den ui tge voe rd in kunststof, koper, zi nk, alumi nium volgens k euze architect.
Terrassen met e en bep erkt op perv lak en inpandige terrassen wor den met een spuwer
voor w aterafv oer v oor zi en indien aansl ui ting op riol eri ng niet mogeli jk i s.
7.3 Gevelbekleding
De gevelvlakken worden afgewerkt met teg elplannen in een bruin / grijs / rood
genuanceer de kleur con form ver gunning, naar keuze van architect en b ouwheer. De
dr aagstr uctuur is in alu minium, RND of epec ia.
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8. B uitens chrijnwerk
8.1 Buitenschrijnwerk
Het geheel van d eze we rken is uit te voer en in thermisch onderbroken s taal- of
aluminiumprofie len in standaard kl eur enpallet v an leve rancier. Kleurkeuze volgens de
ar chitec t.
Al le openg aande d elen w orden voor zi en van a angepa st hang- en sluitw er k en sluiten
luchtdicht tegen d e vaste kader s door middel v an rondlopend e dichtings trips. De ramen
worden ge plaat st met aangeduwde compriban den of gelijk waardi ge vo orziening wel ke
nadien vakkundig worde n aangespo ten met een elas tische kit tenei nd e een perfec te
luchtdichting te bekome n.
8.2 Beglazing
Al de b eglazingen zijn uit te v oeren in super isol erende dubbe l klaar g las met een Uwwaarde kleiner of geli jk aan 1. 1 W/m²K. De gl as dikten zullen over eenste mmen m et de
fabr ieksnormen en wett elijke e isen, t oepasselijk voor wind druk ken van 75 kg/m2.
De toege pas te gl ass oorten zullen confor m zijn aan de isolatie berekeni ng volgens d e
geld ende EPB-regel ge ving bij oor spr onkelijke b ouwaanvr aag.
Veil ighei dsbegl azing, vo lgens de nieuwe norm NB N S23 002, is s tand aard voorzien.
8.3 B orstweringen aan ter rassen
Alle terrasleuningen wor den uitgevoerd in metse lwerk,

hout, gel akt staa l, R oestvrij s taal

of gem offe ld aluminium. De architect zal d e vor mgeving b ep alen en er zorg voor dragen
dat deze v old oet aan de van kracht zijn de norm en en voldoen de veili gh eid bi ed n aar het
gebruik.
8.4 Ga ragep oorten

-

buitenp oor t: de toegang spoort naar d e pa rkeerk el der is een automatisc he
secti onaalp oort (open of gesloten vulelementen) met afstandsbedi ening.
Standaard is er per autostaanp laats één indiv id uele afstandbediening v oorzi en
voor h et openen van deze poort. Bij het op enen van de gar age poort gaat de
verlich ting van de par ki ng aan. N a door gang van een voertuig sl uit d e poort
automatisch.

9. T errassen
Afwerking terr assen en balkons wo rden uitgevo erd in prefab zichtb et on of natuursteen /
keramische te gels met open voeg op puntdr ag ers of i n grind bed of n aar een ander
geli jkwaar di g s yste em volg ens detail van d e arc hitect. D eze zijn uniform voor he t gehe le
geb ouw. Maatvoering tussen 40/40 en 60/ 60 n aar keuze van architec t.
De ond erzi jde van terra ssen wor den in betonstructuur gelaten of afgewerkt met ple iste rof bekl edingsl aag
De kleur en

univarchitecten

Ingeval aanwezig zijn g aragep oor ten gekenmer kt door :

opper vlakt estructuur worden bepaald vol gens keuze architect. Er wordt ge en

afwerki ng v oorz ien in ( hard) hout
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I n i e d e r ge v al w o r d e n d e w o n i n ge n u i t g e v o e r d c f r de g e l d e n d e w e t t e n e n n o r m e n e n
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v ol ge n s de v o o r s c h r i f t e n va n d e E P B - v e r s l ag ge v e r .

archit ectuur – bouwmanagement – ruimtelijke planning – bouw-& energie engineer ing
un ivar chitecten bv

Hoekstraat 1 bus 18

B-3910 Pelt

– expertise - gebouwbeheer T +32 11 731690

(veiligheids)coördinatie

E info@univar chitect en.be

Verkoo p tech nis ch bes tek

Res iden tie TENTH

Pagina

15 van 34

Rev 2021.12.11

III. AFWERKING

1. Vloeren
A. G emeen schappeliike delen
De inkomhal z al , indi en van toepassing, op het geli jkvloers en de tr aphallen w orden op
alle ver diepingen uitgevoerd in natuur steen of keram ische tegels met aangepaste pl inten
en voegen. Buitentr aph allen zul len met de eerd er beschre ven materiale n w orden
afgewerkt.
Buitentra phallen en b or dell en worden uitgev oer d in zichtbe ton, te gels of metaal .
Aan de inkom wor dt ge en verzonken vloermat voorz ien.
De trappen worden uitg evoer d i n prefabb eton met antis lipneus. De kle ur wordt bepaald
door de architect binnen het standaar dg amma van de fabri kant.
De inrichting (plaatsen en afmetin gen van brie v enbussen, kleuradvi es… ) van de inkomhal,
indien v an toepassing,

gebeur t op advies van d e ar chitect.

De m ater ial en zijn van

eerste kwaliteit, verwerkt tot e en harmonieus ge heel.
De vloer en van de ondergrond se parking en ondergrondse bergingen wor den uitgevoerd
in gepolierde beton.
De afr it naar d e keld er zal uitg evoerd worden i n een ruw e geborste lde beton.
B. Privatieve delen
In de basisprijs van het app ar tement is d e leveri ng en plaats ing van ste nen vloeren
opg enomen zoals hieronder verder omschreven.
De vloer bekledi ngen zij n voorzien op een chape, w aarvan de di kt e aangepast is volgen s

In de verkoop pri js zijn volg ende vl oe ren en plinten voorzien :
Voor keuken, zitruimte, eetruimte, wc( ‘s), b adkamer, bergi ng, en inkom :
- ker amische v loe ren met niet- gerectifieerde te gels met afmetin gen tus sen 30cm*30cm
en

60cm*60cm, met ee n particu li ere handel swaar de van 35, 00 €/m² (inclusief B TW,

exclusief plaatsing )
- Plinten bijh orende bij vloeren met particu lier e handelswaard e 10 € /l m (inclusief BT W,
exclusief plaatsing )
De vloer en worden in e en r echt ver band geplaatst.
Voegen tussen tegels e n plint en wor den uitg evoerd in stan daard gr ijze kleur voe gmorte l,
er zijn geen spec ial e voegmorte ls of kleuren zi jn voorzien.
De voeg tussen plin t en vloer wordt in een el asti sche grijz e

kit uitgevoerd.
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de te plaats en vloerbekleding indien k euze ti jd ig werd meegedee ld.

Dit om kontaktge luid en te vermij den en a ldus h et akoe stisch c omfor t te verhogen.
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De voeg aan de bo ven zi jde van de plint en wordt doo r de ko per afg ewer kt bi j h et
schilderen.
Voor het pl aa tsen v an t egels in een mort elb ed zal er e en meer pri js zijn afhankelijk van
het type van vloe rbekle di ng.
Het pla ats en van d e vlo eren in and ere l egp atr onen, grote r of kleiner formaat d an
hierbo ven aangegeven, kan tegen een su ppl ement.
Indien gew enst k an er e en prijs offer te gemaakt worden voor het l everen en plaatsen van
parket-, n atuurste en- of vinylvloe r. Par ketvloer k an door zijn hoge v ochtgevoelighei d
aanl eid ing ge ven tot het uitlopen van de con trac tuele uitvoe ringst ermijn.
Het pla ats en van g ietvloeren wordt ni et d oor de bouwheer a angeboden of uitgev oerd
omw ill e van de gevoelig heid b ij en na ui tvoering , dit kan enkel na de oplevering incl us ief
de nodige nivel lerin gen door de koper ze lf uitge voer d worden.
Indien geen tijdige keuze wordt g emaak t, wordt er van een s tand aarddi kte, zijnde 15 mm
voor afwerking, uitgega an.
Er zi jn geen s tof dor pel s voorz ien. Waa r n od ig o f wen selijk wor dt een u it zetprofie l of
kitvoeg vo orzien zoa ls b ijvo or beel d bij vl oerverw arming. Bij een overg an g tu ssen twee
verschill ende vl oeropp ervl akte s wordt de sche iding voorz ien onder de deuren ind ien
mogeli jk, eventueel g eaccen tu eerd met een st a ndaard vl oer schei di ngs prof iel in
kunststof, aluminium of rvs naar keuze van architect.
De kope r di ent tij di g bi j de d oor de pr omotor op gegeven le veranciers zi j n keuze maken
maken dewelk e di enen t e gebeuren binnen de 30 dagen na deze uitn odi ging. Ind ien deze
niet gebeuren bi nnen d e gesteld e term ijn wordt de contractuele ui tvoe ri ngster mi jn
verlen gd.
Indien d oor welke reden dan o ok (bv. d oor de aard v an de vloerbekl edi ng) het
noodz akeli jk wordt g eac ht speci ale of bijkomen de eis en te stellen aan de chape, dienen
deze voor aanvang der werken duidel ijk en schr iftelijk gemeld te worde n door midde l van
een door de koper ondertekende nota.
Aangezien het hier gaat om een cementgebond en dekvloer , moet volge ns de normerin g
reken in g geh ou den wor den met het ge va ar voo r scheu rvorming ten ge volge van de
hydraulische krimp.
Voor de b ep aling van d e chape di kte van de n ie t afg ew erkte l okalen, w ordt ui tge gaan van
een door d e koper t e p laats en afwerkin g met een vl oerdik te van 15 m m.
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2. Wandafwerking
A. G emeen schappelijke delen
De wanden van de inkomdelen, de t rap/l iftruimt e op de onder- en bovengr ondse
verdiepin gen w orden uit gevo erd in gevelmetse lw erk of bet on eventu eel afgew erkt met
(sier)bep leister ing of spuitpleister en eventu eel bij komend vo orzien v an

een

schilderafwerkin g.
Buitentra phallen met de materi alen van gevelafwerking.
De wanden van de t rap penkoker ( keldern ive au ), (ondergrondse) parkin g en inri tten en
berg ingen worden voorz ien in zichtbaar beton of beton blokken of sil ikaatsteen d ie a chter
de hand worden gevoegd en wordt niet verder afgew erkt.
B. Privatieve delen
AI le wanden van het ap partement w orden op ge lever d, klaar voor de schilder - he tzij
d. m.v. een dunbezetting op de metselwerken - hetzij d. m.v. een uitvl aklaag op de
betonwan den - hetzij do or het a ffilmen van d e g ipswanden – hetzij door een pleister laag
of pl amuurlaag. Kleine oneffenhe den di enen d oor de schilder bij gewerk t te word en
(plamuren en dergelijke handelin gen).
De kope r neemt er nota van dat het optr eden v an scheuren ge durende de eerste jaren
inherent is aan d e constructie (o. a. zettin g van het gebouw, over gang tussen
verschill ende m ater iale n). Deze scheurvorming kan dan nooit wor den beschouwd al s een
verb orgen gebr ek. Kost en voor herste lling, schi lder- of behangwerk kunnen nooi t ten
laste worden gele gd v an de aannemer/ promoto r. H et is noodzakelijk da t er voor af aan
het sch ild eren o f beh angen nog een vo orbeh an del in g

do or een pl amuurlaag nod ig is om

de oneffenhed en uit te v lakken

Voor de badkamer(s), dou cher uimtes :

-

10 m²

faïence of keram ische wandtegel s in niet-gerectifieerde tegels met

afmetingen tussen 20cm *20cm en

40*40cm, met een par ticuliere h andel sw aarde

van 25, 00 €/m² (inclusie f BT W, exclusief pla atsi ng)
Boven het aanr echt v an de keuken en in de toiletten is er ge en wandbete gel ing
voorzien.

Voor andere mate rialen, bad omkleding en be tegeling, afwijkend e afmeti ngen en
verbanden,

dec orati eve elementen, e.d. z al ee n suppl ement aangerekend w orden do or

de pr omotor.
Eventuele schuine kante n of pl afonds worden niet getege ld.
Plaatsing van d e voorziene opper vlakte aan w andtegels zoals hoger vermeld i n recht
verband

univarchitecten

In de verkoop pri js zijn volg ende wand teg els v oorzien :

is in begr epen i n de aankoopprij s van h et ap par tement.

Voegwerken wor den uit gevoerd in stand aard wi t. Er zijn ge en waterwer ende voegsels
voorz ien of onderli ggende waterker ings lagen.
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Inloopd ouches zijn nie t i nbegre pen in de verkooppri js en worden niet toegel aten.

3. Plafondafwerking

De plafonds van de appartementen wor den voor zien van een b epl eistering, uitgev lakt of
met spuitpleister,

klaar voor de schi lder af gele verd.

Kleine oneffenheden zullen door d e kope r w ord en bij gewerkt.
De plafonds van de l ift bordes sen o p de bovengrondse v erd iepingen en geli jkvloerse
inkomhal len wor den uitgevlakt en ge pleister d w orden met ( sier ple ister)

en eventueel

geschilder d opgel everd.
De welfse ls o f pre dallen vorm en de plafond van de ondergrondse verdie ping en
krijgen na pla ats ing g ee n verder e behan deli ng. Hi eraan kan geen es th e tische
waarde w orden gehecht. De pl afond kan one ffe nheden, kleine b eschad iging en,
luchtbellen,ea vertonen

4. B innenschrijnwerk
A. Deuren
A. 1 Gemeensch app el ijke del en

De inkomdeuren v an de appartementen zijn ide ntiek aan het buitenschrij nwerk en zi jn
voorz ien van een 3 punts-cilinder slot en een alu minium deurbeslag en akoestische

Het voorzi en van spi ono og is een supplement.
In

de

gemeenschappelijke ruimtes zoals vui lnislokalen, meterloka len lift- en traphal ea

zullen de deuren volgen s de vi gerende

br andw eervoorschr iften

in al dan niet

br andwerende d euren voorzien worden met de nodig e deurdrangers ter sluiting.

A.2. Privatieve delen
De binnendeur en zijn effen schilderdeur en of v oorge lakte deuren. De draairichting is
aangeduid op de grond plannen van de architec t. De handelswa arde pe r deur be dr aagt
250 EU R BT W

en plaat si ng inclusi ef

Het toe pass en van b redere deur openingen is m ogel ij k mits dit voor aanvang schri ftelijk
wordt meeg edeeld door de koper aan prom otor.
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val dorpel.

Bredere of smaller e, hogere of l ager e deur en, glazen of massieve deu ren geven e en
meerprijs.

archit ectuur – bouwmanagement – ruimtelijke planning – bouw-& energie engineer ing
un ivar chitecten bv

Hoekstraat 1 bus 18

B-3910 Pelt

– expertise - gebouwbeheer T +32 11 731690

(veiligheids)coördinatie

E info@univar chitect en.be

Verkoo p tech nis ch bes tek

Res iden tie TENTH

Pagina

19 van 34

Rev 2021.12.11

De binnendeur en worden ongeschilder d afgeleverd.
Voor gelakte

st and aar d witte deu ren en omlijsti ngen volgens u nif orm tu p op

vo orste l

pr omotor kos ten 200 EU R /excl B TW m eer per d eur.
De schilderwerken zijn ten last e van de kop er.
B. Raamtabletten b innenzijde
Aan al le (schuif)ramen, die nie t op vl oerniveau aanv angen, wor den aan de binnenzij de
venstertablett en voorzien in keramische (vloer) tegel, blauwe steen of graniet.
C. K euken

De keukenmeubels uit te voer en volgens detailplannen en specif icaties welke te kiezen
zijn bij de aangeduide l everanc ier(s).
De keukens worden standaar d uitgevoerd me t de hiernavolgen de toest ellen:
-

een inge bouwde in ox spoel bak

-

een inge bouwde vaa twasser

-

een recirculatie dampka p met koolstoffilter

-

een inge bouwde ker ami sche k ookplaat

-

een inbouwfrigo.

-

een microfolfoven

Al le toes tell en zij n van een Europ ees gekeurd mer k De particu li ere h a ndel swaarde van
de keuken is vas tgelegd op :
-

6.0 00 € (i ncl. B. T.W. en pla atsing)

Een vol ledige vid eofooni nstall at ie ver bindt alle appar tementen met hun respectiev elij ke
inkomhal len.
De gemeenschappeli jke inkomdeur (en) en/of of poort is (zijn) v oorz ien

van een e lektrisch

deurslot en dr anger ter sluiting.
leder appar tement besc hikt over een drukknop voor h et bedienen van dit elektr isch slot.
Per ap partement w or dt een bri evenbus, m et slot, voorzien in of bi j de
gemeenschappelijke ink omdeur / poort tenzij andere p ostver ordeningen.
Het pla ats en van d e bri even bu ssen zal ge beu re n volg ens de g eld en de r ichtl ijnen van d e
post.

6. Schilderwerken
Het binnentr app enhuis en de li ftb ord essen wor den geschi lde rd opg el everd tenzij ze met
een sier pleister of bekle ding zijn afg ewerkt.

univarchitecten

5. B elinrichting / Brievenbuss en

Evenzo de gemeensch appeli jke deuren tussen de ondergrondse gar ag e, de tr aphal en de
liftsas.
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De

liftdeur en – indien niet voor gelakt -

worden geschilder d

De arch it ect ki est d e kle uren vol gen s d oor aann emer vo or te leg gen st alen . Voor de
pr ivat ieve ka vels zi jn sch ilderwerken v oorzien in een egale g ebr oken wit te kleur voor
plafond en wan den.

7. Buitenwerken tuinaanleg
De toegangspaden tot h et gebouw worden ui tge voerd in gr ind, d olomiet, dallen, klinkers
vol gens aanl egplan en inpl antingsplan.
De bes taande aar de in de privé - tu inzone wor dt genivel leer d opge leverd. De
buitena anplantingen zull en voorzien worden in het algemeen p lan van de buitenaanl eg.

IV. TECHNISCHE INSTALLAT IES

1. ELEKTRICITEIT
A. A lgeme en
De elekt rische ins tallati e beantw oordt aan de v oorschriften van de str oomlever ende
maatschappij en het AR EI. Voor het in g ebruik n emen van het gebouw z al de ganse
instal la tie, zowe l pri vati eve als gemene del en, gekeurd w or den d oor een doo r de
overheid erkend contr ole-or ganisme.
De toebehoren zijn wit

en van een modern ontw erp typ e Niko ori ginal of ge lijkwaar dig.

B. Gemeenschappelijke delen
Voor alle geme enschappeli jke de len w ord en passende verlichtings armaturen gekozen
Deze w ord en bediend door dr ukknoppen / sturing

(ev. autom atisch ) e n

zijn zow el voor

het bov engr onds als het ondergronds gedeel te eventuee l aanges loten op een regel bare
tijds chakel aar. Mogel ij ks kan dit ook naar keuze van de architect en/ of promoter door
middel van bewegi ngs s ensoren gebeuren.
De installati e van de ondergr ondse ver di eping wordt in opb ouw gep laatst.
Volg ens de geldende be palingen w or dt er nood verl icht ing voor zi en waar nodig.
Voor de gehle gemeenschap wordt de elektr iciteitsverde ling van de algemene delen
aangesloten o p een alg emene elektriciteitsmeter te weten : verli chting tr apz aal,
liftbor dessen, inkomgeh eel, li ft, ven til ati e, warmteopwekker,

kel dergan gen en par king.

C. App ar tementen
Elk appartem ent heeft é én afzond erlij ke meter, wel ke opg estel d w or dt i n een
gemeenschappelijk meterlokaal.Het
bedraa gt 230 V

stan da ard aanslu it verm ogen per a ppar temen t

40 Ampere. Voor het sne l l aden van voertuigen dient ee n zwaarder type

univarchitecten

door de architect.

voorz ien te wor den. Di t is ni et voorzien bij de installat ie
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De kosten voor de indienststelling van de indi viduele mete r zijn ten l aste van de koper,
evenals de individue le aansluit ing v oor tele foon en T V-distr ibuti e.
De individuele v erdeelborden staan in het appartement.
Elk bor d is v oorz i en van autom atische zekering en en ver li esstroomsch akelaars (3 00 en
30 mA).
De schakelaars en stop contac ten zijn v an het i ngebouwde type stan daard serie Niko

of

geli jkwaar di g.
Een vol ledige vid eofooni nstall at ie ver bonden me t de inkomdeur/ poort op het

gelijkv loers

bedient alle app art eme nten en is gec ombine erd m et de automatische deuropener v an de
algemene inkomdeur / p oort .
Aan de toe gangs deur van het appar tement is e en geen aparte bel druk knop

voorzien.

In de pri vat iev e de len worden d e leidin gen vo or de licht punt en voorzi en , doch geen
ar maturen.
Indien er aan d e ba sis opstel li ng wi jzigin gen worden gevraagd of bijkomende
schakelpunten gep la atst moeten worden, dient men uiteraard ook rek ening te houden
met een bijk omende ko stenverr ekening van het wijzigend e l ei ding - en plaats ingswerk. De
kosten ver rekenin g voo r dit p la atsin gswerk kan variër en n aarge lang de a fw erkin g van h et
geb ouw vordert !
De installati e wor dt op gelever d zond er verlichti ngsarmaturen in de privatieve ruimtes.

Inkom:
-

1 licht punt aan plafond met 1 schakelaar

-

1 stopcontact op plinth oogte.

-

1 dubbel stopc ontacten aan de meterkast

-

1 licht punt plafond met 1 schakelaar

-

1 licht punt plafond met 2 schakelaar s

-

7 stopcontacten op plinthoog te

-

1 stopcontact tel edis tributie

-

1 dubbel stopc ontact internet

-

1 kamerthermostaat.

univarchitecten

Living:

Keuken:
-

1 centr aal lichtpunt met 2 schakelaar

-

1 sto pcont act vo or koe lk ast

-

1 sto pcont act vo or el ekt rische kookplaat

-

1 sto pcont act vo or micr ogo lf- oven

-

1 sto pcont act vo or vaat w asmachin e

-

1 sto pcont act vo or d ampkap

-

2 stopcontacten op w er kbladh oogte.

Toilet:
-

1 licht punt met 1 sch akelaar.
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Berging:
-

1 licht punt met 1 sch akelaar

-

1 sto pcont act vo or was au tomaat

-

1 sto pcont act vo or dr oo gkast (met geïn tegreerd e conden sopvange r)

-

2 stopcontacten op plinthoog te

-

1 sto pcont act vo or b oil e r

Slaapkamer(s):
-

1 licht punt plafond met 2 schakelaar

-

2 stopcontacten

-

1 dubbel stopc ontact internet

-

1 TV aansluitin g

Badkamer(s):
-

1 aansluit ing v oor de k astverl ichting me t 1 schakelaar

-

1 licht punt plafond met 1 schakelaar

-

2 dubbelpolige s topcont acten aan de lav abo

-

1 dubbelpolige s topcont acten op plinthoogte

Doucheruimte:
-

1 licht punt plafond met 1 schakelaar

-

1 dubbelpolige s topcont acten aan de lav abo

-

1 licht punt aan plafond dubbele richting met 2 schakela ars

-

1 stopcontact op plinth oogte.

Bu iten verli chting:
-

1 licht punt op terr as me t 1 schake laar

-

1 licht punt aan inkomde ur met 1 schakel aar

Kelder berging:
-

1 licht punt met 1 sch akelaar

-

1 stopcontact.

het plaats en van bijkom ende lichtpunten, stopc ontact en, tv aansl uitingen en netwerk
aanslu itingen geeft a anl eidin g to t een meer pij s vol gens eenhe idsp rij s lij st

2. S ANITAIRE INSTALLATIE
Al le aanvoerleidingen w arm en koud water w ord en uitgev oer d in VPE bui s.
Al le afv oeren worden uit gevoerd in PVC/ PP

of PE, bestand tegen hoge temperaturen.
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De gans e inst allatie wordt conform de voorschriften van de wate rlev ere nde maatschap pij
geconcipie erd/gekeurd met i nbegr ip van de n odige afsl uitkranen, terugsla gklep pen en
andere toe behoren.
Kosten v oor k eurin gen z ijn ten l aste van kopers.
Toevoe r- en afvo erle id ingen voor wasmachin e zi jn voorzien in de ber ging.
Er worden geen buitenkranen voorzi en op het terras .
Warmw aterb ereiding : z ie beschr ijv ing centr al e verwarming.
SANITAIR E T OEST ELLEN
Deze zi jn v oorz ien in het wit en worden g eplaatst als aan geg even op d e
gr ondplannen(refer entie beelden).
T oilet:
een ophang W.C. in p orselein met w itte du bbeltoets- jachtbak v an grohe
of ge ber it en softclose zitting en papier rol houde r

een handwas bak in porselein + koud waterkraan
U itgie tb ak:

univarchitecten

een w itte uit gietb ak in porselein met koud waterk raan
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Badkamer:
Geen lig bad is v oorzien
Badkamermeube l/ lavab o:
een w itte w andw astafel met breedte van 80-110cm

-Mengkra an H ansgr ohe

/ Grohe

Douchekamer (ing eval v an toe pas sing)
Badkamermeube l/ lavab o:
-

een w itte w andwastafe l met bree d (br eedt e 80- 90cm) af legvlak en o pbouw
mengkraan met

spiegel en handdoekhouder
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Kraan Grohe
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Douche
Douchebak wit extr avlak model tussen 80*80 cm en 90*90 cm in functi e van
beschikb are plaats

Optionee l douchedeur of scher m

De handelswaarde van de sanitaire toestell en is vastgelegd op :
-

3.0 00 € (i ncl. B. T.W. en pla atsing).

3. VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERPRODUCTIE
De centr ale v erwarming is col lectief of ind ividue el op gas do or mid del van een
condenser ende gaskete l( s) of d oor warmtepomp(en)van het type bod em/water of lucht/
water.
Deze vold oet aan de eis en inzake energ ieprestatie d ie vigeren d zijn.
Bij i ndi viduel e gasverwarming of warm te pomp w ordt de warmwate rber eiding hiera an
gekop pel d.
De warmwater bere idin g bij c ollectie ve w armte opw ekker is indiv idueel door mi dd el v an
een elektr ische warmwaterboil er van 90 – 120 L eventuee l van het typ e
warmtepompbo iler volgens vereisten EPB

univarchitecten

T hermostatische douchekraan met handspr oei e r; zeepb akje

De even tu el e gasmet ers worden o pges teld in ee n gemeenschap pel ijk meterloka al.
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De kosten voor de indienststelling van de indi viduele mete r al sook de k euri ngen zijn ten
laste van de koper.
De algemene opv atting kan omschreven worden als volgt:
De col lect ieve opwekker bevindt zich in het gemeenschap pel ijke deel v an de kelder.
De warmte wor dt van d aar uit ver deel d vi a coll ectiev e of indviduele ci rculatiele idin gen tot
in elk appar tement.
In het

app art ement ( be rgi ng) w ord t de verd eler geplaatst voor de centrale verw armi ng

en w armwaterv oorzi enin g .
In de versch illende woonvertrekken wor den afgi fte ge daan door v lakke Lage tempertuur
plaatstalen paneelr adiatoren.
Optionee l kan er kan v lo erverwarm in g vo orzien w orden a ls de bou wh ee r/ promot er dit
bevestigd.

Bij het ontwer p w erd re kening gehouden met vol gende temperaturen : bij e en
buitentemperatuur van -10 graden C:
Woonkamer / k euken

21 g rad en C

Slaapkamers

18 graden C

Badkamer/Douche

24 graden C

Nachthal

18 graden C

De centr ale v erwarming w ordt ge stuurd bi j middel van een kl okthermostaat,ge plaatst in
de living,

v oorz ien van schakelklok met d ag - e n nacht rege ling zodat e en economisch e

werking bekomen w ord t.
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4. LIFTINSTALLATIE
H et gebouw beschikt over hydr aulische of elektr ische lift(en) ,
deurbreedte 80 cm conform de nieuwe Europes e richtlijn. De
lift is toeg ankelijk v oor rolstoelpa tiënten.

5. SLEUTELPLAN
Per appartement zullen er minimum 2 sleutel s worden
afgel everd: toegang gemeenschap, toeg ang ap part ement,
toegang berging. Er zijn geen gelijkslu itende cil inders
voorz i en.

6. D ECORATIE WER KEN
Privatie ve de corati ewer ken zijn ni et in de aank oop pr ijs
begre pen, d e koper k an zi jn eigen dom naar keuze afwerken
binnen de v oorschriften van de basisakte.
Met pr ivatie ve decor ati ewerken wordt be doeld het schilder vlak
maken van de muren en plafonds, het schil dere n of behangen,
afkastingen, meubi lerin gen, gordi jnen,
verlich tingsarmatur en,enz;

7. VERLUCHTINGEN
De vent ilati e is dec entraal of centr aal van het ty pe C of D met g eschi kte kanalen,
eventuee l aangevuld b ij horende r ege lb are r oost ers voor aanvoer, d oorv oer en

univarchitecten

afv oer.
Droogkas ten kunnen niet aang esl oten worden op dit s ysteem
en moeten dus een inge bouwde condens opv ang er hebben
tenzij sp ecif iek anders vermeld
Boven of in de ramen v an de leefruimtes, zoals zitruimte en
sla apkamers, zijn to evo errooster s vo orzi en of mechanisch
toevoerr oosters. A fvoer gebeurt mechanisch v ia keuken,
berging, wc en ba dkamer. Deze verluchtingen lopen via een
ventil ati esys teem (C of D) tot b ov en het dak.
Het geheel van deze ver luchtingen maak t deel uit van een
speciale s tudi e.
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V. ALGEMEEN

1. Plannen
Kwaliteit en conc ept v an het geb ouw zi jn vas t, de aannemer/p romo tor e chter
kan ten allen ti jde d e hi erboven bes chreven materi alen en/of install at ie s of de
verwerking er van w ijzi g en zonder echter de kw aliteit te schaden. De plannen
van het a pp artement we lke aan d e koper ov erha ndi gd wer den, dienen al s
basi s vo or h et ops tellen van de v erkoopsover ee nkom st . Voor wa t be tref t de
afwerking van de app artementen, zijn de aandu idingen op d e plannen al s
louter indic ati ef te besc houwen.

De beschrijvi ng in dit lastenboek hee ft dan

ook ste eds v oorr ang op de pl annen en de ko opovereenkomst he eft voor
bij zon dere afspraken voorrang op he t l astenboek. Maatwi jzig ingen aan de
plannen zijn s teeds mogel ijk, tengevol ge van stabi liteits- of technische
redenen.

De plannen w erden ter goeder tr ou w opgemaakt door de architect

n a meti ng van het t er rei n. De verschi llen welke zou den voorkom en , h et zij in
meer hetzij in m in, zull en beschouwd worden al s aanvaar db are afw ijki ngen
die in g een ge val de overeenkomst op een of andere wijze zou den wijz igen.
Eventuele maten op de plannen d ienen dan ook te worden aanzien als " circa"
maten. No odzake lij ke aanpas singen ui t constr uctieve of esthetische re denen
van algemeen belang zi jn toegel aten zonder voorafgaandelijk het akko ord
van de kopers te bek om en.
De bruto opper vl aktes v an de priv atieve delen worden berekend tot in de
assen van de gemene muren. De eventuele voor-,achter-,zijgevel wor den
integr aal inge rekend.

Betreffen de ARCHITECT UUR wordt de control e op de w erken uitge voe r d door
U niv Architect en bv, Hoekstraat 1 bus 1 8 te 3910 Pe lt
Het ereloon van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de
verkoo ppr ij s. In dien de koper echt er zou o verg aan t ot w ijzigingen aan de
plannen in zoverre m og el ij k en toeg est aan, kan hiervoor e en suppl eme ntair
erel oon g evraag d worde n. Erelonen v erb onden aan tussenkomst van
aang este lden d oor de k opers, dus and er en d an de hi er v ermeld e architect en
ingenieur, zij n ten fin anciële las te van de koper .

3. Nutsvoorzieningen

Alle

aankoppel ings-,

aansluitings-,

plaatsings-. indiensts tell ings-,

univarchitecten

2. Controle op uitgevoerde werk en en technische stud ies

keurings-, verbruiks- en abonnementsk osten va n de nutsvoorzienin gen en
riol eri ng en energieprestatie ( water, g as, el ektr icite it, te lefoon, int ernet,
riol eri ng, , luchtdichthei d, TV-FM dis tr ibuti e) zijn niet in de ver ko opspr ijs
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inbegr epen en vallen d an ook ten laste van de k opers. De k opers zullen op
eerste verzoek hun aandeel in de kos ten van d e nutsleidingen ofwel aan de
aannemer/promotor v ol doen, op voorlegging van een factuur, ofw el
rechtstreeks met de nut sm aatsch app ijen. De ontwikkel aar r ekent hier voor
een coördin atie a r ato
Het

gaat

om

15 % in meer.

werken

die

verplich t

door

de

nutsmaatsch app ijen/overheden worden uitgevoerd/gef acture erd aang evuld
door eventu ele werken specifiek verbonden

aan de uitvoe ring van de

nutsaansluitingen.

4. M ateria len, handelswaarden en merkaand uidingen
De kope r ste lt de aannemer/promotor in de mog elijkheid om zijn verbintenis
uit te v oeren. Hij is de rhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een
verte genw oordiger te an twoorden op elk verz oe k door de
aannemer/promotor t ot hem gericht in v erb and met de t otstandkoming van
de door hem aangek ochte kave l. Indi en geen an twoord geformuleer d wordt
binnen deze periode, w ordt aan genomen d at d e koper akkoor d ga at m et de
voorstel len v an de aannemer/promotor of d at de koper de vri jhei d l aat aan
de aannemer/promotor inzake keuze van mater i alen, kleuren enz. ..., zi jn
app artement met stand aard k euzes af te werke n.
De aannemer/prom otor heeft het r echt de pl annen te wijzig en of ander e
materialen van ge lijkwa ardige of betere k wal itei t te gebruiken d an die gene
die in het las tenb oek voorkomen, in de mate d at deze wijzi gingen
gevorder d word en door de arch itect, i ngeni eur, bevoegde overhed en,
verzekeringsmaatschap pi jen, nutsvoorzienings maat-schappijen of om dat de
gemeenschappe lijke delen of het nut er van ve rbeteren, of nog omdat de
aannemer/ pr omot or in de loop van de bouww erken meent dat deze
wijziging en nodig of nuttig zij n om de uitvoe ring in over eenstem ming t e
brengen met h et las ten boek, ing evo lge de a fwezighei d o p de m arkt va n de
voorz i ene

mat eri alen,

minderwaarde

in

de

kwali teit, on aanvaa rdb are

vertr agingen in de levering, faling van de l everanciers of onderaannemers
enz., behoudens v oor d e materialen die door de kopers worden g ekozen in
functie van de afw erking van hun priv atieve delen.
In het lastenboek wordt een aantal mal en de be naming "hande lswaar de "
gehanteerd. Hieronder dient v erstaan te w orde n de par ticul iere
verkooppr ijs, exc l. BT W, van de materialen. De plaatsingskost is in de
opg ege ven waarden om vat d aar w aar expl icie t vermeld.

5. Wijzigingen door de kopers

univarchitecten

de aannemer/promotor meent dat deze w ijzi gingen de privati eve/

Wanneer de koper , om welke reden ook, wijzigi ngen wenst aan t e brengen
aan d it be stek, de pl annen of de standaard v oor zieningen (t.t.z. a an de
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afwerking of de lay-out van zijn app artement), kan di t s lechts in de m ate dat
de aannemer/promotor/ar chitec t hier over zijn akkoord g eeft. Het is niet
uitgeslot en dat voor een bepaal de keuze van afwerking, die b innen de
voorz i ene han delswaarde val t, toch een supplementaire pl aats ingskos t kan
aang erekend wor den. Wijzigi ngen van afwerki ng kunnen aanl ei ding geven
tot verlen gingen v an de uitvoeringstermijn. Wijz igingen die het ui twendige
van gebouw en de unifor miteit van de gemene delen veranderen, zijn niet
mogeli jk.
H et is de koper ni et t oe gelaten om zel f of via derden w erken uit te voe r en
op de werf ( wel te v erstaan voor de voor lo pige opl evering). W anneer de
koper om bep aalde r ed enen een ge deel te v an de voorziene
afwerkings budgetten (nl . keuken, sanitai r, vloeren) niet wenst te laten
uitvoe ren d oor de aannemer/promotor (d it d ient dan wel door de ko per tijd ig
gevraagd te wo rden en er mogen g een problemen ontst aan met reeds
geplaatste bestell ingen, uitvoe ring of m eer alg e meen met de werfp lanning)
en deze staat dit toe, d an zal de koper maximaal 70 % v an het a angeg even
budget kunnen recupereren. Dit bedr ag z al in mi ndering g ebr acht worden
van de la atste betaalsc hijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk &
wederzijds akkoord tuss en de kop er en de aannemer /promo tor uit het
contrac t kunnen genomen w orden.
Als de k oper

ze lf werke n uitvoer t of door d erde n laat u itvoeren za l hij z elf

verantw oordeli jk zijn om de ver enigb aarheid van zij n materialen & wer k met
de ree ds uitgevoerd e werken & gepl aatste materialen te bepalen en d us te
oor delen of zijn eig en werken samenga an met wat reed s is uitgevoer d door
de aannemer/promotor.

derden w erken uit voe rt aan het goed, ge ldt dit als on vo orwaarde lijke
aanv aarding van de voor lopige opleve ring v an zijn privatieve de len. De
aannemer/promotor w or dt i n di t geval ontslaan van alle verantwoor delij kheid
en garantie ten opzichte van de koper s voor wat betreft zijn werk en de
hieraan verbond en uitvoeringst ermi jn.
EIke vorm van ingebr uikname gel dt eveneens als aanvaar di ng van d e
voorl opig e ople vering.
Eventuele wijzigingen z ullen alleen uitgevoer d worden na een
voorafgaande lijk schri ftelij k akk oord van d e kopers a ang aande de ko stprijs
en uitvoeringsmethode van deze wi jzigin gen. B epaalde wijzigingen kunnen
mogeli jks ook geweigerd w orden door de architect en/of
aannemer/promotor. Wij zigingen dienen st eeds tijd ig te worden besp roken,
in functie v an de werfplanning. De kostpr ijzen v an gevr aagd e wijzig inge n
zullen op gemaakt wor den door de aannemer/p r omotor,

univarchitecten

Indien de k oper, z onder weten van de aanneme r/promotor, zelf of vi a

de hoofdaanne mer.

Monde linge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk
zijn bekrachtig d.
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In dit bestek zi jn all e afwerkingen duide lijk opgegeven. De kop er verkl aart
dat het ap par tement ve rk ocht werd met de afw erking zoals in dit bes tek
beschrev en zonder verdere uitzonderin gen tenzij expliciet in het bestek
genoteerd wer d en d oor de verko per ondertekend.
Indien de k oper opteert voor pl aatsing van parket of ander vochtgevoel ige
vloe rmat eri al en kan de plaats in g hier van slech t s u itgevoer d worden mits h et
respec ter en v an de nodige dr oogtermij nen. Uitvoering voor d eze datum
ontsl aat de aannemer/p romotor van zijn verantwoorde lijkhe id op de goede
uitvoe ring hierv an.
Materi alen van een geri ngere ve rkoo pswaarden dan voorzi en in dit bestek
worden niet toe gel aten, m.a.w. mi nw aarden wor den niet aanvaar d.

6. Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats
De toegang t ot de bouwplaats i s ten strengste verboden v oor iede reen die
niet betrok ken is bi j d e uitvoe ring van de werke n, behalv e indi en hij ee n
schrifte lijke toes temming heeft of vergezeld is van de b ouw ers o f van de
archi tect of van d e vertegenwoordiger van de bouw heer, en dit ui tsluitend
tijd ens de w erkuren.
T ij dens het weekend en de vakantie dagen van de bouwsector, is de
bouwpl aat s niet toegankelijk, zel fs ni et op ei gen ri sico. De bez oekers moeten
zich in alle geval sch ikken naar het bouwpl aats r eglement.
De aannemer/prom otor wijst al le aansprakel ijkh eid af voor ongevallen d ie
zich op d e bouwplaats k unnen voor doen.

De uiterste datum voor leverin g wordt bepaald door het aantal werkbare
werkdagen dat in de ver koops over eenkomst wor dt verme ld. Naar mate h et ge bouw
vord ert kun n en opl ever in gspro gn os es worden aan geg even. Deze bli jv en echter
steeds onde rhevi g a an w eerverlet en/ of overmacht. Bij verkoop van de huidi ge
woning / ap partement of opzeg van d e huurwoning doe t de eigen aar er goe d aan
om in de koopakte een clausule op te nemen waar in de datum van leegkomen
vari abel word t ges teld.
Wanneer het apparteme nt gereed is, kri jgt e igenaar een uitnod ig ing om samen
met de aannemer het appar tement te inspec ter en voor op levering.
Het geheel wordt gek uis t opgeleverd z od at vaststell ingen m og eli jk zijn. Deze
wordt gehouden bij bovenvermeld e insp ectie van het app art ement, in
aanwezigheid van aannemer, architect en pr om otor. Er word t zono dig een li jst

univarchitecten

7. Op leveringen

opgeste ld van nog uit te voeren w erken. Kleiner e opmerk ingen die de normale
bewoon baarhei d van he t ap partement niet stor e n, zijn geen reden to t weigering
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van de opl ever ing. N a voor lop ige op lev er in g, en bet alin g van alle fact ur en , zal de
sleutelover dr acht ge beu ren.
Door het be trekken van de woning of wer ken uit te voeren in de w oning aanv aardt
de kope r een stilzwijgende ov ername
Deze vind t pl aats één j aar na d e voorlopige opl everin g. Tijdens dit jaar moeten de
opmer kingen die tijd ens de voor lopige oplever in g w erden genote erd v oll edig
uitgevoer d en opgelost zijn.

8. Diverse

Eenmaal het goed voorlopi g opgelever d d ient d e eigenaar zich te gedragen als
een goede huisvader en kan schade aan het opgeleverd e g oed die voo rtvloeit
door een gedrag d at nie t als dusdan ig wor dt aanvaar d, ertoe leiden dat de
schade lij der g een aans praak kan mak en op eni ge scha devergoedin g bi j het
ontstaan v an gebrek.
Instell ingen van elektr ische en/of andere toes tellen (lichtschake laars,
sectionaalp oorten,…) vallen ond er verantwoorde lijkheid van d e gemeens chap van
eigen aars ; de daaruit v oortvl oeiende klachten kunnen dan ook niet worden
aanzien als e en gebrek aan het gebouw als dus danig.
Het is mogel ijk d at e en maal een goe d opge leverd is, de werken aan e en ander
goed in hetzel fde pro ject bli jven d oo rlo pen. De koper d ient zich bewu st te zijn d at
dit eni ge hinder met zic h kan meebrengen en dat hi j hiervoor geen aan spra ak kan
maken op mingen ot of schadel oosste lling onde r welke vorm dan ook.

opgeleverd.
De krimp- en zettingsbarsten, veroorz aakt door normale zetting van het gebouw
zi jn enerzij ds geen rede n tot uits tellen van betal ing en and erzijds ress orteert dit
niet ond er de ver antwoo rdeli jkheid van d e bouw heer en de architect. He t gaat hier
immer s om verschij nselen inherent aan de n atuur van het ge bouw .
In fu nctie van de p lann in g van de al gemen e aa nneming zal door de architect , in
samenspraak met de aannemer/promotor een keuze worden gem aakt inzake
afwer ki ng v an ap partem enten. Voor di t moment zal de koper de mogeli jkheid
hebben om e en eig en keuze van afw erk ing in te breng en. Daarna zal hi j zich
moeten neer leggen bij hetgeen r eeds is vastgelegd. H et is aan de koper om zich
bij d e verk oper te verge wissen van de t oe stan d inzake.

univarchitecten

Het is mogel ijk d at de a ppar tementen afzonderlijk en voor de parkings worden

De koper zal zi jn goed ten gepaste tij d vold oen de vent ileren. Hierv oor zijn de
ramen voorzien van een kipstand. Tevens moge n de aangebr achte r oosters niet
worden af ge plak t omwille van trek of koude.
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Dit lastenboek werd op gemaakt op 2021/ 12 / 11 en het bevat 35 genumm erde
pagina's.
De al hier beschreven afwerking heeft v oor r ang op al de aanduidin gen op de
plannen d ie sl echts ind icatie f zijn. Voor behou d voor dr ukkfouten.

Ook de be elden

die ingevoegd zijn zijn ter illustratie en ni et bindend.
Zijn inbegrepen in de v erkoopprij s :
BT W, registrat ie -en n otar iskos ten.
De defini tieve aanslui tin gen van w ater, el ektrici teit, te lefoon, k abel-TV
en ri ol ering
Dit document word t in d rie exemplar en opgemaakt en ondertekend doo r de k oper
en de verk oper. E Ike pa rtij verkl aart een ondert ekend exempl aar ontv angen te
hebben. De k oper verk laart h ierb ij dat hi j gr ondi g kennis heef t gen omen van
hetgeen in dit bestek ve rmeld is. De koper en de verkop er ve rklaren t ev ens dat er
geen andere afsp raken werden gemaakt dan de ze in dit lastenbo ek verm eld.
Voor het overige verwijz en wij naar onze algem ene vo orw aarden, d ewelke de kop er
verklaart ontvangen te h ebben. Deze voorw aard en maken onlosmakend deel ui t
van de koopovereenkomst.
datum ondertekening: …………………….

D e P r o m ot e r / op s t a lh ou d e r

(met vermeldin g g elez en en g oed geke urd

(m et vermelding gelezen en goedgekeurd

KOPER:
Naam:

Adres:

appartement: verd ieping…..nr……
berging nr
park in g: nr…..

archit ectuur – bouwmanagement – ruimtelijke planning – bouw-& energie engineer ing
un ivar chitecten bv

Hoekstraat 1 bus 18

B-3910 Pelt

– expertise - gebouwbeheer T +32 11 731690

univarchitecten

De koper/ opstalgever

(veiligheids)coördinatie

E info@univar chitect en.be

