
Lastenboek 

 

4 HOB WONINGEN Herk de stad 

 
Lot 5 en Lot 6 (plat dak) 

Lot 7 en lot 8 (hellend dak) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwheer:  Stefacom bv 

  Druivenstraat 24  

  3110 Rotselaar 

 

 

Bouwplaats:   Grote Baan  12 (lot 6) /12A (lot 5) 

  3540 Herk-De-Stad 

 

 

 

 



Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 – algemene projectgegevens 5 

Concept 5 

Wat maakt dit project bijzonder? 5 

Bouwteam 6 

Hoofdstuk 2 ruwbouw 7 

Inrichten van de bouwplaats 7 

Grondwerken 7 

Funderingswerken 7 

Grondmetselwerken 8 

Riolering 8 

Opgaand staalframe met gevelisolatiesysteem 8 

Vloerelementen verdieping 8 

Arduin/aluminium 9 

Dakwerken/ Timmerwerken 9 

Lood – en zinkwerken 9 

Dak 9 

Gevels 9 

Buitenschrijnwerk 10 

Isolatie 10 

Buitenruimte /Terras/ terreinafscheiding 11 

Brievenbussen 11 

Hoofdstuk 3 – Binnenafwerking 12 

Binnenschrijnwerk 12 

Keuken 12 

Vloerisolatie 12 

Dekvloeren /Chape 12 

Vloerafwerking 12 

Wandafwerking/wandbetegeling 13 

Trappen 13 

Venstertabletten 14 

Pleisterwerken 14 

Schilderwerken 14 

Hoofdtsuk 4 – technieken 15 

Sanitaire installaties 15 

Centrale verwarming 16 

Ventilatie 17 

Elektrische installatie 17 

Hernieuwbare energie 19 



Hoofdstuk 5  bemerkingen 20 

Plannen 20 

Ereloon architect en ingenieur 20 

Nutsvoorzieningen 20 

Werfbetreding – interventie van de koper 21 

Oplevering 21 

Opkuis 21 

Diverse 22 

Aansprakelijkheid 22 

Meerwerk 23 

 

 

 

 

  



 

 

Inleiding  

 

Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop 

ze worden verwerkt. Enkel de plannen van het bouwaanvraagdossier en de daarvan afgeleide 

uitvoeringsplannen zijn contractueel bindend. Dit lastenboek vervolledigt en verduidelijkt de 

plannen. Indien er echter twijfel of dubbelzinnigheid zou ontstaan, dan primeren de 

omschrijvingen van dit lastenboek. 

 

Met het oog op een constante verbetering van onze constructies behouden we het recht om in 

overleg met de architect beperkte esthetische wijzigingen door te voeren en de merken en 

constructieve aanpassingen die in dit algemeen lastenboek of de opmetingsstaat voorkomen te 

wijzigen en ze zonder verdere kennisgeving te vervangen door andere merken van 

gelijkwaardige kwaliteit. 

 

Kleine afwijkingen in min of in meer tussen de afmetingen aangeduid op het plan en de 

uitvoering zijn altijd mogelijk en vormen geen grond tot het vorderen van een 

schadevergoeding in hoofde van de koper, of een meerprijs in hoofde van de verkoper. 

 

 

Indien de architect het noodzakelijk acht, zal een gespecialiseerd grondonderzoek worden 

uitgevoerd om het draagvermogen van de funderingsgrond te bepalen. 

 

In uitvoering van een Europese richtlijn betreffende de energieprestatieregelgeving, die 

bepaalde eisen stelt aan nieuw gebouwen, stelt de bouwpromotor, een 

energieprestatieverslaggever aan. Een energieprestatie en binnenklimaat attest (EPB) wordt 

afgeleverd als bewijs van de conformiteit met de energieprestatieregelgeving. 

 

De bouwpromotor stelt van bij de ontwerpfase een veiligheidscoördinator aan. 

 

 

  



1 Hoofdstuk 1 – algemene projectgegevens 
 

1.1 Concept 
 

 

Welkom in uw duurzame en technisch innovatieve nieuwbouwwoning. Een 

nieuwbouwwoning met zeer ruime leefruimte, open keuken, 3 slaapkamers en ruime tuin te 

Herk-De-Stad. 

Deze locatie bevindt zich op fietsafstand van Herk-De-Stad centrum, is nabij een oprit van de 

E314 gelegen (circa 5 min. met de wagen) en heeft een bushalte binnen een straal van 500m . 

Ideaal dus om te wonen en werken!  

De woning ademt moderne architectuur uit, kent een bijna-energie-neutraal bestaan en is 

uiterst praktisch qua indeling en dit alles in een interieur met oog voor detail. De keuzes van 

de vloeren, keuken, badkamer werden uitgekozen door een interieur experte. De grote 

glaspartijen accentueren de eet- en leefruimte en integreren deze met de achtertuin. De 

woning telt een gelijkvloers en één verdieping. Er is ruimte voor het stallen van de fietsen in 

de achtertuin.  

In de voortuin is er voldoende ruimte voor autostaanplaatsen. 

De woning heeft een oppervlakte van ongeveer 130m². 

Bovendien werd er voor u al een plan met interieur advies/ideeën uitgewerkt. Dit is een 

exclusieve service die u nergens anders zult vinden. 
 
 

 

1.2 Wat maakt dit project bijzonder?  
 

- Nieuwbouw BEN woning  

- Duurzaam gebouwd 

- Integratie van uiterst innovatieve technieken  

- Hernieuwbare energie 

- Vooruitstrevende technologische toepassingen oa Pixasolar 

- Modern, hedendaags en stijlvol wonen 

- Aanwezigheid van een ruime tuinzone 

- Prachtige ruime leefruimte met aansluiting naar de tuin door middel van groot 

schuifraam! 

- Moderne tijdloze keuken 

- Interieur (keuken, badkamer, vloeren,..) van uitstekende kwaliteit 

- Woon-werkverkeer met zowel auto, fiets of openbaar vervoer mogelijk  

- Interieur tips en aankoopadvies  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 Bouwteam 
 

Architect: Wim Lormans,  Kloosterstraat 44 3740 Bilzen 

 

EPB & Veiligheidscoördinatie: Statco bv, Poiel 101, 2440 Geel /Stefacom bv 

 

Ingenieur: Vervest constructief ontwerp & advies bv, Beekvloed 20, 5408 NG Volkel (NL) 

 

Bouwheer: Stefacom bv, Druivenstraat 24, 3110 Rotselaar 

www.modularr-house.com 

 

 

Bouwpartners : 

 

● C3 Staalframebouw : www.c3staalframebouw.nl 

● Strikolith : www.strikolith.com 

● Pixasolar : www.pixasolar.com 

● Tejas Borja : www.tejasborja.be 

● Isotherm : www.sarkingdak-isolatie.be 

● Sanik : www.sanik.be 

● X2O 

● Atrio : www.atrionv.com en Floortech 

● Raamproducent Peeters : www.peeters.com 

● K10 ramen en deuren 

● Willemsen Danny : www.dannywillemsen.be 

● CBI Campforts: / 

● Chapewerken Staf Creemers 

● Vloerisolatie Isofoam : www.isofoam.be 

● Interieur Cheetah Home : www.cheetahhome.be 

● Cooperio: www.cooperio.be 

● DSW dak en gevelwerken 

● Gevelwerken pleister en steenstrips: Van der looy   
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2 Hoofdstuk 2 ruwbouw 
 

2.1 Inrichten van de bouwplaats 
 

Vanaf de aanvang van werken wordt er een ABR-verzekering afgesloten voor de burgerlijke 

aansprakelijkheid en schade aan derden. 

 

Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de 

bouwvergunning. De promotor neemt de nodige voorzorgen om de openbare weg, de 

nutsleidingen of belendende gebouwen niet te beschadigen. Alle beschadigingen worden zo 

snel mogelijk op zijn kosten hersteld. 

 

Aanes en hijstoestellen gebeurt op de verantwoordelijkheid en op kosten van de promotor. De 

promotor zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. Hij zal op het einde der werken 

zijvoer van machinn werfinstallatie, alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van 

bouwmaterialen, zoals paletten en plastic, wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is 

voor rekening van de promotor 

 

 

2.2 Grondwerken 
 

Bronbemaling 

De werken worden uitgevoerd in het droge. De kosten verbonden aan een eventuele 

grondbemaling zijn ten laste van de promotor. 

 

Afgraven en stapelen teelaarde 

De werken bestaan uit het afgraven van de teelaarde.  Er wordt geen grond afgevoerd. 

 

Graafwerk  

Graven van bouwputten en sleuven nodig voor de verwezenlijking van de funderingen en 

rioleringen.  

De funderingsplaat wordt uitgevoerd tot op de vaste ongeroerde en vorstvrije grond en zoals 

aangegeven in de stabiliteitsstudie.  

 

 

2.3 Funderingswerken 
 

Het gebouw wordt geplaatst op een funderingssysteem dat de volledige stabiliteit van het 

bouwwerk garandeert en dit overeenkomstig de berekeningen van de ingenieur stabiliteit.  

De ingenieur stabiliteit bepaalt het exacte funderingstype, de afmetingen en de betonkwaliteit 

op basis van het sonderingsverslag, de berekeningen en de belastingen op het gebouw.  

 

 

Aarding lus 

Onder de funderingsplaat wordt een koperen aardingslus geplaatst volgens de voorschriften 

van A.R.E.I.. Deze wordt naar boven gebracht voor aansluiting op de hoofdaardingsklem 

onder de elektriciteitsmeter. De kabel wordt gelegd vóór het gieten van het beton. 



 

Energiesteen 

De energiesteen en de doorvoerbuizen voor de nutsleidingen worden voorzien van de rooilijn 

tot aan de tellers.  

 

 

 
 

 

2.4 Grondmetselwerken 
 

Er zijn geen grondmetselwerken voorzien. 

 

 

2.5 Riolering 
 

De rioleringswerken worden uitgevoerd tot een de rooilijn, in PVC-Benor gekeurde buizen en 

hulpstukken. 

Buiten het gebouw worden de nodige inspectieputten en/of –deksels voorzien. De riolering 

wordt aangesloten op het openbaar riolerisnet.  

Alle putten (regenwater-, en andere putten) en leidingtracés worden op de plannen ten 

indicatieve titel weergegeven. De juiste plaatsing zal bepaald worden in functie van de 

technische studie en de specifieke plaatselijke situatie.  

Het volledige systeem van regenwater- en vuilwaterafvoer beantwoordt aan de geldende 

voorschriften en is gekeurd door een erkende keuringsinstelling.  

De riolering is van het gescheiden type (afvalwater en fecaliën).  
 

 

2.6 Opgaand staalframe met gevelisolatiesysteem 
 

Buitenmuren 

De buitengevels worden uitgevoerd met Strikotherm flex steenstrips, stucwerk, pixasolar of 

gelijkwaardige producten. De wanden worden voorzien van Isotherm MURO isolatie met 

Strikolith UNI-C beplating (plaatsen cfr. voorschriften fabrikant).  Het staalframe wordt 

opgevuld met minerale wol en voorzien van een damp remmende folie. 

 

Binnenmuren 

Binnenmuren worden uitgevoerd in steelframe, dikte voorzien zoals op het plan. Binnenzijde 

van de muren is bekleed met OSB en gyproc of gelijkwaardig waarbij voegen aangesmeerd 

zijn.  De ruimte tussen het staalframe wordt opgevuld met minerale wol. 

 

2.7 Vloerelementen verdieping 
 

Er wordt gebruik gemaakt van Steelframe met aan de bovenzijde vloerbeplating in hout 

conform bepalingen ingenieur.  Tussen het vloerelement wordt er een minerale wol 

aangebracht en onderzijde wordt afgewerkt met een gipskartonplaat. of gelijkwaardig. 

 



2.8 Arduin/aluminium 
 

De dorpels van ramen en deuren  worden of voorzien door een stenen dorpel of kennen enkel 

het raamkader zelf als afwerking en zijn dus dorpelloos. 

 

 

 

2.9 Dakwerken/ Timmerwerken 
 

Steelframe dak platte daken 

Het dak wordt uitgevoerd in steelframe volgens studie ingenieur. 

 

 

Dakvlakvensters 

In lot 7 en lot 8 zijn per woning 2 dakvlakvensters voorzien. 

 

Dakisolatie platte daken 

Tussen de gordingen wordt minerale wol van het merk Knauff of gelijkwaardige geplaatst 

met dampscherm. De totale isolatiedikte wordt bepaald aan de hand van de EPB 

berekeningen/vereisten cfr. studie. Bovenop wordt een PIR isolatie voorzien in afschot. 

 

Dakisolatie hellende daken 

Tussen de gordingen wordt minerale wol van het merk Knauff of gelijkwaardige geplaatst 

met dampscherm. De totale isolatiedikte wordt bepaald aan de hand van de EPB 

berekeningen/vereisten cfr. studie. Bovenop wordt een PIR isolatie voorzien 

 

 

2.10 Lood – en zinkwerken 
Hanggoten zijn  voorzien in zink en worden ondersteund d.m.v. verzinkte haken.  

Ronde afvoerbuizen voorzien in zink.  

De regenwaterafvoeren ondergronds zijn voorzien in PVC. 

 

2.11 Dak 
 

Platte daken worden uitgevoerd met Extrubit type M. 

 

Hellende daken worden afgewerkt met Tejas Borja dakafwerkingspannen. 

 

 

2.12 Gevels 
 

Gevels met Pixasolar 

 

De achtergevel van de verdieping wordt uitgevoerd met Pixasolar panelen type Bitmap.  

Pixasolar is een nieuw innovatief gecombineerd gevelsysteem waarbij de gevelafwerking 

energie gaat opwekken.   

 

Gevels met stucwerk 

 



Gevels worden afgewerkt met stucwerk van Strikolith van het type spachtelpleister silicone 

korrelgrote 1,5 mm en dit binnen het kleurgamma van de fabrikant. Het stucwerk wordt 

aangebracht op de Strikolith UNI-C of gelijkwaardige beplating. 

 

Gevels met Strikotherm flex steenstrips 

 

Delen van de gevel wordt geaccentueerd volgens ontwerp architect met Strikotherm Flex 

steenstrips.  Deze steenstrips worden aangebracht op de Strikolith UNI-C beplating of 

gelijwkaardig volgens voorschriften fabrikant. 

 

 

2.13 Buitenschrijnwerk 
 

Alle buitenschrijnwerk is vervaardigd uit behandeld, thermisch onderbroken aluminium. 

Er is gekozen  voor zwarte raamprofielen, modern en strak en passend bij de 

gevelarchitectuur. 

Voor lot 5 en lot 6: De beglazing bestaat uit een isolerende beglazing met een U-waarde 0,6 

W/m²K (!) – driedubbele beglazing. 

Voor lot 7 en lot 8: De beglazing bestaat uit een isolerende beglazing met een U-waarde 1,0 

W/m²K (!) – dubbele beglazing en daar waar nodig voorzien van een zonnetoetredingsfactor 

(zonnewerend) 

 

  

Alle raamprofielen worden uitgevoerd met isolerende warmte afstandhouders (warme edge) 

in zwarte strakke afwerkingskleur. 

 

Er heerst een akoestisch en esthetisch voordeel wegens ventilatie systeem D (geen 

invisiventen aan de ramen) 

Daar waar verplicht, worden borstweringen voorzien conform de geldende wetgeving.  
 

Inkomdeur Woning 

Uitgevoerd in aluminium en glas voorzien van een 5-punts slot, beslag en rubberen 

tochtdichtingen. 

 

 

 

2.14 Isolatie 
 

Deze nieuwbouwwoning is uiterst goed geïsoleerd. 

Zowel de muren, de vloeren als het dak voldoen aan de allerstrengste EPB eisen. 

 

Uw nieuwbouwwoning kent een  maximale E-peil van E30. 

Hierdoor heeft u ook een financieel voordeel mbt onroerende voorheffing.  

De thermische isolatie voldoet minstens aan de geldende EPB-eisen (Energie Prestatie voor 

woongebouwen).  

 

 



Vloer isolatie :  zie hiervoor hoofdstuk 2.7 (vloerelementen verdieping) en hoofdstuk 3.3 

(vloerisilatie) 

 

Wandisolatie: zie  hiervoor hoofdstuk 2.6  opgaand staalframe met gevelisolatiesysteem 

 

Dakisolatie: zie hiervoor hoofdstuk  2.9 (timmerwerken/dakwerken) 

 

 

 

2.15 Buitenruimte /Terras/ terreinafscheiding 
 

Terrassen gelijkvloerse eenheden: Grond wordt geëgaliseerd en met steenslag voorizen daar 

waar verharding voor oprit (deels), terras en toegangspad naar voordeur mag voorzien 

worden. 

 

Terrassen verdieping: Het dak kan NIET gebruikt worden als dakterras. 

 

De omgevingsaanleg van de voortuin, zijtuin en achtertuin zijn niet inbegrepen in de 

verkoopsprijs. Voor de aanleg moet de koper de richtlijnen volgend opgelegd in de 

omgevingsvergunning. 

 

 

2.16 Brievenbussen 
 

De koper dient zelf een brievenbus te voorzien en dit naar eigen keuze.Deze dient geplaatst te 

worden ter hoogte van de rooilijn, overeenkomstig de geldende postnormen. 

 

 

 

  



3 Hoofdstuk 3 – Binnenafwerking 
 

3.1 Binnenschrijnwerk 
De binnendeuren zijn vlakke verfdeuren met een deurlijst en voorzien van een deurkruk in 

RVS.  

Deuren ter waarde van €300,00 (excl. BTW) per deur, plaatsing inbegrepen 

 

Op de plannen getekende meubelen en kasten zijn niet inbegrepen en zijn louter indicatief. 
 

 

3.2 Keuken 
 

De keuken werd door ons met zorg gekozen, zo ook de gebruikte materialen. 

Het geheel kent een erg luxueuze uitstraling door de keuze van een zijdemat witte satinlook 

kunstof. 

De keuken is afgewerkt met fronten in ‘kunstof wit zijdemat’ 

Het keukenblad is tevens in dezelfde look ‘kunstof wit zijdemat’. 

 

Alle kasten en lades worden voorzien van een softclose systeem en zijn voorzien van BLUM 

scharnieren 

Er werd gekozen voor een moderne maar tijdloze keuken. 

 

De aanduidingen op alle plannen hieromtrent zijn illustratief. 
 

 

 

3.3 Vloerisolatie 
Isolatie 

De thermische isolatie wordt voorzien conform de geldende EPB norm. 

Bij niveau +0 wordt er een gespoten PU schuim voorzien met een dikte van 150 mm. 

In de vloer tussen gelijkvloers een eerste verdieping wordt een vloerisolatie uitgevoerd, 

samengesteld uit minerale wol ingewerkt in steelframe met een dikte volgens EPB-normering. 

 

 

3.4 Dekvloeren /Chape 
 

 

Chapewerken 

In de bewoonbare ruimten op niveau +0,+1 wordt er een gewapende dekvloer gelegd. Deze is 

geschikt voor het plaatsen van keramische of gelijmde vloerafwerking. Als aansluiting van de 

chape tegen de muren worden randisolatiestroken geplaatst. 

 

 

3.5 Vloerafwerking 
 

 

 



Op het gelijkvloers wordt er een keramische tegel voorzien ‘betonlook’ type ‘graziano voque 

perla’ tegel met afmeting 45cmx45cm (lot 5 en lot 6) en met afmeting 50cm x 60cm (lot 7 en 

lot 8) in de volgende ruimtes:  

- inkomhal 

- keuken 

- Eet- en zitplaats 

- Wasplaats/ berging 

- Wc 

 

 

In de badkamer wordt een luxueuze keramische tegel voorzien met marmerlook en afmeting 

60cm x 60cm.. 

Deze tegel heeft een particuliere handelswaarde van 45€/m2  excl btw en excl plaatsing. 

 

Al de tegels worden recht op recht geplaatst en grijs ingevoegd. 

 

 

De slaapkamers hebben een parketvloer van het type ‘fineerparket’ type ‘trendy ivory oak’ 

hetgeen garant staat voor een uiterst sterke en slijtvaste toplaag.  

De fineerparket planken kennen een mooie breedte van circa 19cm en zijn circa 120cm lang. 

 

Fineerhout is een natuurproduct. Net zoals massief houtparket wordt fineerparket dankzij zijn 

natuurlijke toplaag met de jaren mooier en rijker.  

Er werd bewust gekozen voor deze duurzame houten vloer. 
 

 

Plinten 

Er worden schilderplintern voorzien  in MDF. 

In de badkamer en berging wordt er een keramische plint voorzien.  

 

 

3.6 Wandafwerking/wandbetegeling 
 

Wandbetegeling 

 

In de badkamer is er gekozen om de douchewand muren te betegelen met keramische tegel 

met marmerlook en met afmeting 60cm x 60cm, grijs ingevoegd. 

 

De tegels zijn te plaatsen vanaf de douchebak, zonder plinten, en tot op de volledige hoogte 

 

De wandbetegeling in de douche is voorzien van een waterkerend membraan.  

 

 

 

3.7 Trappen  
 

Voor alle loten: De vaste trap van gelijkvloers naar eerste verdieping wordt uitgevoerd in hout 

(rubberwood) en in een gesloten vorm.  

 

Voor lot 7 en lot 8: wordt er ook een vaste (!) trap voorzien in hout met open treden. 



 

 

 

 

3.8 Venstertabletten 
 

Er zijn geen venstertabletten voorzien. 

De afwerking rondom de ramen gebeurd met gipsvezelplaten of gelijkwaardig. 

 

 

3.9 Pleisterwerken  
 

Op de gyproc binnenmuren en de plafonds van de bewoonbare ruimten, zijnde gelijkvloers en 

eertse verdieping wordt voegvulling aangebracht. 

 

 

3.10 Schilderwerken 
 

De woningen worden geschilderd opgeleverd. 

Voor lot 7 en lot 8: zolderverdieping wordt niet afgewerkt. 

 

 

 

 

 

  



4 Hoofdtsuk 4 – technieken 
 

4.1 Sanitaire installaties 
 

De installaties worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften. 

De riolering is van het gescheiden systeem (afvalwater en fecaliën), uitgevoerd volgens het 

sanitair reglement van het WTCB.  

 

Voor lot 5 en lot 6: 

Elke woning is voorzien van een badkamer waarin de armaturen voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsnormen.  

De badkamer is uitgerust met een inloopdouche met witte douchbak van formaat 120cm x 

80cm met glazen douchewand, de douchemuren worden betegeld tot boven, een hangtoilet, 

een hangmeubel met vier lades in houtlook, twee opstaande lavabo’s en twee opstaande hoge 

kranen en spiegels. Het badkamer ontwerp is speciaal voor deze woning op maat ontworpen. 

 

Voor lot 7 en lot 8: 

Elke woning is voorzien van een badkamer waarin de armaturen voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsnormen.  

De badkamer is uitgerust met een  halfvrijstaand ligbad met zwarte badkraan en handdouche. 

Er is ook een inloopdouche voorizen met witte douchbak van formaat 90cm x 80cm met 

glazen douchedeur met zwarte afwerkingsarmaturen. De douchemuren worden betegeld tot 

boven, een hangtoilet, een hangmeubel met vier lades (wit mat), twee opstaande lavabo’s en 

twee opstaande hoge kranen in zwart matte afwerking. 

 Het badkamer ontwerp is speciaal voor deze woning op maat ontworpen. 

 

 

Elke woning is in de berging uitgerust met een toevoer en afvoer voor een wasmachine. De 

eventuele droogkast dient te werken met inwendige condensatie en kan eveneens aangesloten 

worden op de afvoer van de wasmachine.  

 

De aanduidingen van sanitaire toestellen op de plannen zijn als louter informatief te 

beschouwen.  

 

 

Leidingen 

Deze werken worden uitgevoerd vanaf de watermeter en volgens de voorschriften van de 

watermaatschappij. De waterleidingen worden uitgevoerd in bemantelde buis in buis systeem 

vanaf de collectoren tot aan het afsluitkraantje, hetgeen voorzien is voor elk sanitair toestel en 

de buitenleidingen. De leidingen worden in de staalframevloer geplaatst en ingewerkt in het 

staalframe. 

 

Toestellen 

Voorzien van warm en koud water: 

-  

- Inloopdouche kraanwerk 

- kraanwerk in badkamer aan lavabo meubel (dubbele lavabo) 

- Spoelbak in keuken 

- Badkraan (lot 7 en lot 8) 



 

Voorzien van koud water: 

- 1 wc x 2 

- 1 handwasser bij toilet onder 

- Voeding vaatwasser 

- Voeding wasmachine 

- Voeding c.v. 

- Uitgietbak berging 

 

Voorziening regenwater recuperatie : 

- Er is een regenwaterpomp voorzien zonder meerkost. 

 

De afvoerleidingen zijn van PVC. 

 

Toestellen 

Volgende sanitaire toestellen zijn voorzien: 

 

Voor lot 5 en lot 6: 

- Kraanwerk douche (chrome) 

- 1 badkamermeubel (houtafwerking) met dubbele opstaande lavabo (waskommen) en 

kraanwerk (opstaande hoogkraanwerk chrome) 

- 2 wc type sanibloc (hangtoilet met softclose)  

- 1 handwasser met kraanwerk (wit wasbakje en chrome kraanwerk) 

- Douchebak 120cm x 80 cm (moderne witte douchebak) 

- 1 douchewand in helder glas en chrome afwerking 

 

Voor lot 7 en lot 8: 

- Kraanwerk douche (zwart) 

- 1 badkamermeubel met dubbele opstaande lavabo (waskommen) en kraanwerk 

(opstaande hoog kraanwerk zwart) 

- 2 wc type sanibloc (hangtoilet met softclose)  

- 1 handwasser met kraanwerk (wit wasbakje en chrome kraanwerk) 

- Douchebak 90cm x 80 cm  

- 1 douchedeur in helder glas en zwarte afwerking 

- 1 halfvrijstaand ligbad met badkraan en handdouche (zwart) 

 

 

Elk sanitair toestel dat niet in bovengenoemde lijst werd opgenomen, dient verrekend te 

worden in het budget van het sanitair. Plaatsing- en aansluitingskosten van de toestellen zijn 

inclusief. 

 

 

 

4.2 Centrale verwarming 
 

 

Standaard is een centrale verwarming voorzien met vloerverwarming op een warmtepomp 

met warmwater voorziening. 

 



Split warmptepomp lucht/water Clivet Sphera-I 3.1 met ingbouwde boiler van 150 L (lot 5 en 

lot 6). 

Extra Boiler van 150L voorizen in lot 7 en lot 8.  

 

Inbegrepen zijn alle elementaire toebehoren zoals een expansievat, schouwbuis, presco mano, 

erkend vulset, afsluitkranen, automatische ontluchters, aflaatkraan, gaskraan, gasleiding, … 

 

De temperaturen van de centrale verwarming zijn berekend volgens NBN B 62-003. 

Gewaarborgde binnentemperaturen bij een buitentemperatuur van -10°C: Badkamer: 24°C; 

Living en keuken: 20°C slaapkamers: 18°C; inkomhall: 18°C.  

 

 

 

4.3 Ventilatie 
 

Er wordt een ventilatiesyteem D voorzien type HRC-350-Ventiflow 

 

Dit maakt dat de lucht mechanisch wordt afgezogen en mechanisch wordt aangevoerd. 

De WC, berging, badkamer en keuken zijn voorzien van een afzonderlijke verluchting met 

centrale afzuiging volgens EPB-normering. De lucht wordt aangevoerd via systeem D. Door 

een voldoende mechanische ventilatie hebben we een gezond binnenklimaat, zonder stof of 

slechte geuren. Vocht, schimmels en schadelijke stoffen krijgen geen kans uw eigendom aan 

te tasten. 

Belangrijk: de koper staat zelf in voor het periodiek onderhoud van het ventilatiesysteem (o.a. 

reinigen filters) volgens de voorschriften van de fabrikant en installateur. 

 

 

4.4 Elektrische installatie 
 

Algemeen 

 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de technische normen die van kracht zijn 

voor lage en gemiddelde spanningen, opgenomen in het Algemeen Reglement van de 

Elektrische Installaties (A.R.E.I.). Voor de ingebruikname van de installatie wordt deze door 

een onafhankelijke, erkende en bevoegde technische keuring maatschappij gekeurd. De 

kosten hiervan zijn in de prijs begrepen. 

 

Elektrische binneninstallatie 

In elk wooneenheid zijn volgende zaken voorzien: 

 

Algemeen: 

- 1 bord met automatische smeltveiligheden 

- 1 equipotential verbinding 

- 2 differentieel leidingen 

- aansluiting en afwerking van de aarding lus 

- belinstallatie: 

- 1 behuizing voor telefoon 

- 1 behuizing van TV-distributie 

- Omvormer solar installatie 

 



Inkom: 

- 1 wisselschakeling met 1 lichtpunt inkomhall 

- 1 wisselschakeling met 1 lichtpunt trap 

- 1 enkel stopcontact 

- 1 enkelpolige schakeling voor buitenverlichting 

 

Toilet: 

- 1 enkelpolige schakeling met 1 lichtpunt toilet 

 

Keuken: 

- 1 enkelpolige schakeling met 1 lichtpunt 

- 1 enkelpolige schakeling voor 1 lichtpunt buiten  

- 3 dubbele stopcontacten (aanrecht) 

- 1 enkel stopcontact 

- 2 enkele stopcontacten voor dampkap/koelkast 

- 1 aparte lijn oven 

- 1 aparte lijn vaatwasser 

- 1 aparte lijn kookplaat 

 

Woonkamer/eetkamer: 

- 4 enkelpolige schakelingen met elk 1 lichtpunt 

- 1 enkelpolige schakeling met 1 lichtpunt 

- 1 enkele stopcontacten 

- 6 dubbele stopcontacten 

- 2 netwerkvoorzieningen (UTP) bestaande uit 2 aansluitpunten 

- 1 distributie TV 

- Thermostaat 

 

Berging en cv-ruimte 

- 1 enkelpolige schakeling met 1 lichtpunt 

- 2 enkel stopcontact 

- 1 aparte lijn warmtepomp 

- 1 aparte lijn wasmachine 

- 1 aparte lijn droogkast 

 

Trap/nachthal/overloop 

- 1 wisselschakeling met 2 lichtpunten 

- stopcontact enkel 

 

Slaapkamer 1 

- 3 wisselschakelingen met 1 lichtpunt 

- 3 dubbele stopcontacten 

- 1 enkel stopcontact 

- 1 enkelpolige schakeling met 1 lichtpunt buiten 

- 1 netwerkvoorzieningen (UTP) bestaande uit 2 aansluitpunten 

 

 

Slaapkamer 2 

- 2  wisselschakelingen met 1 lichtpunt 

- 2 dubbele stopcontacten 



- 2 enkele stopcontacten 

- 1 netwerkvoorzieningen (UTP) bestaande uit 2 aansluitpunten 

 

Slaapkamer 3 

- 2  wisselschakelingen met 1 lichtpunt 

- 2 dubbele stopcontacten 

- 2 enkele stopcontacten 

- 1 netwerkvoorzieningen (UTP) bestaande uit 2 aansluitpunten 

 

 

Badkamer 

- 1 dubbelpolige schakelaar met 1 lichtpunt 

- 1 dubbelpolige schakelaar met 2 lichtpunten  

- 1 dubbel stopcontact 

 

 

Terras (gelijkvloer buiten) 

- 2 x lichtpunt (vooraan en achteraan) 

- Buitenstopcontact 

 

 

 

De schakelaars en de stopcontacten zijn van het merk NIKO Original white, de zekeringskast 

en smeltveiligheden is van het merk Schneider.  

 

 

 

 

4.5 Hernieuwbare energie 
 

De woning is voorzien van de allerlaatste nieuwigheden op gebied van hernieuwbare energie.   

 

In het ontwerp van woning zijn Pixasolar panelen geïntegreerd en dit op een esthetische 

manier.  Deze unieke gevelafwerking is de uitzonderlijke combinatie tussen enerzijds 

gevelafwerking in een design en anderzijds een ingewerkt zonnepaneel. 

Voor meer gedetaileerde info zie www.pixasolar.com 

 

Deze Pixasolar panelen zijn bij elke woning voorzien en inbegrepen tegen de zuid gevel, 

zijnde de achtergevel op de verdieping.  Er mogen om die reden geen obstakels voor de 

panelen geplaatst worden op het dak.  Deze obstakels zouden schaduwen kunnen veroorzaken 

op de gevel en zou de optimale werking verminderen. 

 

Er steeds een mogelijkheid om de solarcapaciteit uit te breiden op het hoofddak. Maar is 

geenszins verplicht. 

 

Voor het verwarmen van de woning en het warme water is er een lucht-warmtepomp 

voorzien.   

 

Voor de verluchting is er een ventilatiesysteem type D geïntegreerd. 
  

http://www.pixasolar.com/


5 Hoofdstuk 5  bemerkingen 
 

5.1 Plannen  
 

De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor  

het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de woning,  

zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit  

lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn  

steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen (bv. kokers). De plannen 

werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect. De verschillen welke  

zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare  

afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen.  

Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als indicatieve maten. 

Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang 

zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen.  

Alle illustraties omtrent aanplanting, tuinmeubilair en tuinverlichting zijn louter illustratief en 

niet bindend voor de bouwheer. 

 

 

5.2 Ereloon architect en ingenieur 
 

De erelonen van de architecten en de studiebureaus, voor wat betreft de originele plannen, 

zijn inbegrepen in de verkoopprijs.  

 

Tijdens de werkzaamheden wordt controle der werken door de architect gewaarborgd.  

 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen, zijn volgende prestaties niet inbegrepen in 

de verkoopprijs (deze opsomming is niet limitatief): 

- alle schilderwerken 

- privatieve verlichtingsarmaturen 

- de telefooninstallaties 

- zonnewering 

- het vaststaande of het niet vaststaande meubilair 

- de kosten en erelonen van de notariële en basisakte 

- het aandeel in de basisakte 

- de registratierechten op de grondwaarden 

- de belasting over de toegevoegde waarde op de constructiewaarden 

- alle prestaties die niet uitdrukkelijk in het lastenboek staan. 

- omgevingsaanleg 

- nutsaansluitingen 

 

 

5.3 Nutsvoorzieningen 
 

De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers, zoals elektriciteit, water 

en eventuele gas, alsook het huren van de tellers. 

De forfaitaire kosten van de nutsvoorzieningen zijn betaalbaar bij het verlijden van de 

notariële akte. 



De aansluitingen van telefoon en distributie zijn ten laste van de kopers, maar de leidingen 

van deze aansluiten zijn in het gebouw voorzien. 

 

 

 

5.4 Werfbetreding – interventie van de koper 
 

De koper zal niet het recht hebben de werf te betreden, behalve indien hij vergezeld is van een  

afgevaardigde van de bouwheer. Dit recht zal worden toegezegd mits de aanvraag van een 

afspraak en het bezoek zal op eigen verantwoordelijkheid van de koper gebeuren, en dit 

uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, 

is de bouwplaats niet toegankelijk. 

Bij ongeval of enig ander incident zal deze zich niet kunnen beroepen op eender welk recht 

van vergoeding, noch vanwege de bouwheer, of afgevaardigde van de bouwheer noch 

vanwege de aannemer of de architect.  

Dit verkoopslastenboek zal gevoegd worden bij de verkoopovereenkomst. Deze beschrijving 

beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven suggesties van 

inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter illustratie.  

Om elk misverstand te vermijden gelden enkel schriftelijke overeenkomsten tussen de 

partijen. Op eenvoudig verzoek van één van de partijen zullen de mondelinge 

overeenkomsten worden omgezet in schriftelijke.  

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke  

partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.  

De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit verkoopslastenboek 

vermeld is.  

Onduidelijkheden worden op verzoek aan de koper uitgelegd. De koper verklaart dat de 

woning werd verkocht met de afwerking hierin zoals in dit verkoopslastenboek beschreven 

zonder verdere uitzonderingen en mondelinge afspraken, tenzij expliciet vermeld en door de 

verkoper ondertekend. 

 

 

 

5.5 Oplevering  
 

Voor het overhandigen van de sleutels door de bouwheer zal de koper het saldo van de 

koopsom, alsook de afrekening der meer- en minwerken betaald hebben.  

Om de oplevering mogelijk te maken moeten de werken in hun geheel voltooid zijn, hetgeen 

niet verhinderd wordt door kleine onvolkomenheden welke tijdens de waarborgtermijn 

kunnen worden hersteld, en moet het goed volgens zijn bestemming in gebruik worden 

genomen. 

Door het betrekken van de woning of het starten van werken in eigen regie (of een zelf 

aangestelde onderaannemer) aanvaardt de koper een stilzwijgende overname d.w.z. dat de 

afrekening voor alle meer- en minwerken aanvaard wordt en het saldo van de koopsom 

onmiddellijk opeisbaar wordt.  

 

 

5.6 Opkuis 
 



De woning zal door de bouwheer veegschoon worden opgeleverd; dwz vrij van enig 

werkmateriaal of puin.  

Het grondig reinigen van de ramen, vloeren en sanitaire toestellen valt ten laste van de koper. 

 

 

 

5.7 Diverse 
 

Werken die niet expliciet vermeld staan in het dit lastenboek of de verkoopovereenkomst zijn 

niet in de verkoopprijs begrepen. Enkel de plannen gevoegd en ondertekend bij deze 

overeenkomst hebben rechtsgeldigheid. De overige plannen zijn informatief en hebben geen 

contractuele waarde.  

Eenmaal de woning aangekocht, dient de eigenaar zicht te gedragen als een goede huisvader 

en kan schade aan de opgeleverde woning die voortvloeit door gedrag dat niet als dusdanig 

wordt aanvaard, leiden dat de schadelijder geen aanspraak kan maken op schadevergoeding 

bij het ontstaan van enig gebrek.  

Wijzigingen aan de toepasselijke wetgeving of normen of bijkomende opgelegde 

verplichtingen vanwege overheidsinstanties, die na ondertekening van deze overeenkomst 

bekend worden, zijn voor risico en rekening van de koper en kunnen leiden tot een verhoging 

van de koopprijs (bv verhoging van het BTW-tarief)  

De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduiding op de plannen die indicatief 

zijn.  

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper & 

bouwheer. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper 

verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit verkoopslastenboek 

vermeld is. De koper en de bouwheer verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden 

gemaakt dan deze in dit verkoopslastenboek vermeld 

 

 

 

5.8 Aansprakelijkheid 

 
Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijke Wetboek.  

 

De promotor Stefacom bv neemt geen verantwoordelijkheid voor; 

- Overeenkomsten door agenten of tussenpersonen aangegaan, tenzij deze door een 

gemachtigd persoon werden bevestigd. 

- Werken, bestellingen, veranderingen van materialen door de koper zelf uitgevoerd, 

besteld of door hem aan derden toevertrouwd. 

- Vervreemding of beschadiging aan materialen die niet behoren tot de taakuitvoering 

van de promotor of onderaannemers in het bestel voorzien. 

De promotor en de architecten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden inzake betaling van 

schade en/of herstelvergoeding indien door het vroegtijdig aanbrengen van behang en 

schilderwerken door de koper, deze beschadiging wordt o.a. door uitslag van bouwvocht, 

uitslag van pleisterwerken waterschade, enz. Zo ook voor schade te wijten aan kleine zetting 

of scheurvorming indien de bekleding niet bestaat uit voldoende elastische materialen. 

 

 



5.9 Meerwerk 
 

Er worden geen meerwerken uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord      Voor akkoord 

De verkopende partij     de kopende partij 
(voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’)    (voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’) 
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