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1 INDELING / PROGRAMMA

Zie plan
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2 UITVOERING

2.1.  AANNEMING

De  erelonen  van  de  architect  en  de  stobilitei+singenieur,  met ui+zondering  van  deze  die

voorívloeien  uí+ een  wijziging  van  de oorspronkelijke  plannen  die eventueel  zou aangevraagd  zijn

door  de  koper,  zijn inbegrepen  ín de  verkoopprijs.

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

2.2.  FUNDERINGSWERKEN  - ONDERBOUW

De funderingen  worden  uitgevoerd  tot  op vos+e draagkrachtige  grond  op basis van de uit te
voeren  grondsondering  en s+abíliteitsstudie  opgemaokt  door  een  gespecialiseerd  s+udiebureau.

Over  de  volledige  om+rek  von  het  gebouw  wordt  onder  de  fundering  een  aordingslus  geplaatst.

De ríoleríngsbuizen  zíjn uífgevoerd  in díkwondíge  PVC-buízen  (Benor  gekeurd)  en dif voor  alle

ofvoeren  zoals  aangeduid  op  het  plan.  De diometer  van  deze  buizen  word+  bepaald  in func+ie  van

hun bes+emming.  De buizen  worden  aangeslo+en  op  de  straatriolering.

De nodige  pu++en worden  uitgevoerd  zoals  aangeduid  op  het  plan  van  de orchi+ect  en volgens  de
opgelegde  voorwaarden  door  s+edebouw.

2.3.  METSELWERKEN

2.3.1.  OPGAAND  METSELWERK

De dragende  binnenmuren  worden  gemetsf  in snelbouwsteen  of in be+onsfeen  met  een  dikte

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

voorzien  van  1 laag  cellenbe+on  om  een  thermische  onderbreking  te vermijden.  Er wordt  een  DFC-

folie  (als wa+erkerende  laag)  voorzien.

Nie+ dragende  muren  worden  opgetrokken  in gipswanden  van  maximum  10cm  en volgens  de

aanduidingen  op het  plan.

He+ binnenme+selwerk  in de technische  lokalen  die nie+ worden  uitgepleisterd,  wordt  proper

gemets+.

2.3.2.  SPOUWISOLATIE

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

uit stijve  PUR-pla+en,  dikte  volgens  EPB-s+udie. De isola+ie wordt  beves+igd  door  middel  van

gegolvaniseerde  spouwhaken  [met  opgeklikte  ronde  pvc  drukplaatjes  om de  isolatie  op  zijn ploats

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

ach+eraf  ingeboord  om  een  perfecte  oanslui+ing  van  de  platen  +e kunnen  garanderen.  De voegen

van  de  pla+en  worden  tevens  afgetaped  teneinde  een  betere  luchtdichtheid  te kunnen

verekeren.

De scheidíngsmuur  met  de  buur  is voorien  van  een  akoestische  muurisolatie.

2.3.3.  GEVELMETSELWERK

Alle gevels  worden  ui+gevoerd  met  de mees+e  zorg en volgens  de regels  van de kunst. Het

me+selwerk  start  vanaf  15 cm  onder  de  vloerpas.  Het  gevelme+selwerk  van  9cm  breed  is voorien  in

een  gevelsteen  wi+-grijs  genuanceerd.  Het gevelme+selwerk  ZCII vermetst  worden  met een

sföndaard  voeg.

Boven  de raam-  en deuropeningen  worden  gegalvoniseerde  metalen  L-profielen  geplaatst,  om

het  bovenliggende  metselwerk  op  te vangen.

In de  spouwmuren  worden  er, op  regelma+ige  afstand,  stootvoegen  open  gelaten  +eneinde  de

spouw  te verluchten  en eventueel  water  af  te voeren.
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De openingen  +ussen  het  schrijnwerk  en de  gevels+enen  worden  opgespoten  met  een  elostische

voegkí+.

2.3.4.  GEVELELEMENTEN  EN -BOUWSTENEN

De  deur-  en raamdorpels  op  het  gelíjkvloers  worden  uitgevoerd  met  een  dik+e  5cm.  De bovenzíjde

is gladgeschuurd  en onderaan  is een  druípgroef  aongebrocht.  De dorpels  van  de bui+endeuren

worden  voorzien  van  een  ops+aande  rand.  De  ramen  op  de  verdieping  worden  voorzien  van  een

aluminíum  plao+dorpel.

Op  de  voor-  en achtergevel  word+  er een  houfen  gevelbekleding  met  verfíkale  belijning  geplao+sf

volgens  de aanduidingen  op hef  archifec+uurplan.  Voor  deze  hou+en  bekledíng  wordt  een

lo+tenwerk  aongebracht  op  een  roosfering  waarin  dezelfde  isolafie  qua  +ype  maar  me+

aangeposte  dik+e geplaatst  wordt  CIIS bíj tradiffoneel  me+selwerk  met  gevels+enen.  De isolatie

wordt  voorzien  von  een  vochtscherm.  De keuze  en uitvoeríng  von  he+ laf+enwerk  word+  door  de

orchi+ect  bepaald.

2.3.5.  STRUCTUURELEMENTEN  EN DRAAGVLOEREN

De nodíge  s+rucfurele  elemenfen  worden  voorzien  volgens  de  sföbilí+eítss+udie  en de  voorschríften

van  de  fabríkon+.

De be+onla+eien,  de  bolken  en de  befonkolommen  bes+aan  uit gewopend  befon  ui+gevoerd  op

bosis  von  beton  klasse  C25/30,  tenzíj de  sföbilíteí+ssfudie  het  anders  voorschríjf+.

De mefölen  profielen,  gedimensioneerd  en voorzíen  volgens  de sföbilitei+s+udíe,  worden  indien

mogelijk  onzich+baar  geplaatst.

Het ofdekken  von  het  gelijkvloers  en verdieping  gebeurt  me+ welfsels  ín dik+e  volgens  de

berekeningen  van  de  föbríkanf  en  voorzien  von  een  gewopende  druklaog,  dik+e  5cm.  De  welfsels

worden  geplaa+s+  volgens  de  instructies  van  de  fabrikont.

De  uitkragende  balkons  op  de  achtergevel  zíjn in prefabbe+on  en niet  supplemen+oir  ofgewerk+.

2.4.  DAKWERKEN

2.4.1.  DAKVLAKRAMEN  - DAKLICHTOPENINGEN

Er worden  dakvlakromen  geplaafs'f  volgens  aanduidíngen  op  het  plon.

2.4.2.  PlATTE  DAKEN

De dakbedekking  von  het  plat+e  dak  wordt  geploatsf  op  een  hellingslaag  en  besfaat  ui+:

*  1 laag  dompscherm  V3,

*  1 isolafielaag  met  díkte  volgens  de  EPB-studie,

*  l loag  hoogwaordige  roofíng,

De binnenhoeken  worden  verzorgd  d.m.v.  polys+ereen  isoloties+roken.

De dokronden  ter hoogfe  van  de platte  daken  worden  afgewerkt  me+ een  donkerkleuring

aluminíum  dakrondprofiel.

2.4.3.  DAKWATERAFVOER

De afleiders  op  de  voor-  en ach+ergevel  worden  uifgevoerd  ín zink  en deze  worden  zichfboor  op

de  gevels  geplaa+sl

2.5.  BUITENSCHRIJNWERK  -  GEVELSLUITING

Hef  buítenschríjnwerk  is uitgevoerd  in PVC  (5-kamer  profiel)  met  zonnewerende  (4-seizoens)  dubbel

ísolerende  beglazing  (K-waarden  lO  W/m2K).  De kleur  von  de  ramen  op  de  voor-  en  ach+ergevel  is

zwort.  De  orchi+ec+  bepool+  de  uifeindelijke  kleur.

De ínkomdeur  wordt  ofgewerkf  in dezelfde  kleur  als hef  buitenschrijnwerk  en is voorzien  von  een

driepuntssluíting  en  voordeur+rekker  in inox.

Er zijn geen  bínnenkossemenfen  uí+gevoerd  (alle  romen  en deuren  worden  uí+gepleisterd).  Er

worden  nergens  rolluiken  en  zonneweringen  voorzien.
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De  nodige  verluchtingsroosters  worden  geplaotst  volgend  ui+ de  studie  be+reffende  de

energiepresta+ierichtlijn  en  worden  uí+gevoerd  in  de  meest  corresponderende  kleur  als  de

raamkaders.

De  naden  +ussen  het bui+enschrijnwerk  en  he+ gevelmetselwerk  wordt  opgespo+en  in een

elastische  voegki+.

Op  de  terrassen  wordt  een  borstwering  geplaatst  die  is opgebouwd  uit aluminium  profielen  met

een  handgreep  en bolusfers,  voorzíen  van  glazen  fussenstukken,  volgens  kleur  en model  opgelegd

door  de  architec+.

2.6.  BINNENAFWERKING

2.6.1.  BINNENPLEISTERWERKEN

Alle  muren  met  uitzondering  van  de  technische  lokalen  worden  machinaal  gepleisterd,  de

plaíonds  worden  me+  spuitplamuur  afgewerkt.

Alle  raamopeningen  worden  ui+gepleisterd  links, boven  en  rech+s  (er  worden  geen

binnenkassementen  voorzien).

De  technische  lokalen  worden  proper  gerne'ts+  en bijgevolg  nie+ gepleisterd.

De  gipswanden  worden  gelisseerd  volgens  de  voorschrif+en  van  de  föbrikant.

Schilderklaar  ze+ten  van  de  muren  is niet  inbegrepen.

2.6.2.  DEK- EN BEDRuFSVLOEREN

De  vloeren  worden  opgebouwd  volgens  he+  principe  van  de  zwevende  vloer.  Om  hef

contoc+geluid  tussen  de verschillende  verdiepingen  +e beperken,  wordt  op de welfsels  een

geluidsisolerende  onderlaag  geplaatst.  Deze  onderlaag  is eveneens  thermisch  isolerend.  Aon  de

randen,  ter  hoogte  van  de  muren  worden  isola+iebanden  aongebracht.

Vervolgens  wordt  in alle  ruim+es  vokkundig  en +o+ op hef  gewenste  peil  een  cemen+chappe

aangebrach+  met  een  dikte  van  minimum  5cm.  De  chappe  is geschikt  voor  he+ plaatsen  van

parket,  linoleum,  laminaat  of  het  verlijmen  van  tegels.

2.6.3.  BINNENVLOERAFWERKINGEN  (')

In alle  ruimfes  (uitgezonderd  sloapkamers)  is een  standaard  keromische  vloer+egel  voorien  met

HW 30 € /m2  (excl.  BTW), afgewerkt  met bijhorende  plinten HW lO €/m (excl. BTW).
Telkens  is een  klassiek  legpa+roon  voorzien  voor  tegels  van  30x30  tern  50x50,  grijs of wi+ gevoegd:

dus  zonder  bepaalde  mo+ieven  of  andere  specifieke  legvormen.

De  vloer+egels  worden  s+eeds  verlijmd  op  de  chape.

In de  slaapkamers  is een  vlok  gestreken  (zonder  egalisatie)  cementchape  geplaa+s+,  voorzien  van

laminaat  (Quick-  Step,  keuze  uit  3 kleuren)  met  dik+e  7mm.

2.6.4.  BINNENDEUREN  (')

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

sluitwerk,  inox  deurkruk  en gewoon  dag-  en nachtslo+  me+  inox  sleutel-rozas.  De deuren  worden

afgewerk+  met  een  rnultiplex  kassement  en  omlijsting.

De inkomdeuren  van  de appar+ementen  zijn identiek  aan  voorgaande  doch  voorzien  van  de

nodige  brandweerstand.

2.6.5.  V  AST BINNENMEUBILAIR  (')

Het  leveren  en plaa+sen  van  keukenmeubilair  me+  standaard  elektrische  apparaten  wordt  voorzien

met  een  handelswaorde:

Voor CIF)I) 0,2 - 12-1,3  - 2,2 -  2,3: 7.500,00 €.
Voor  app  O,1 -  i  l -  l,4  -  2,1 -  2,4: lO.OOO,OO € .

Er word+  geen  gasleiding  voorzien  naar  de  keuken;  een  elektrische  voedíng  voor  hef  fornuis  is wel

voorien.

Onze  sföndaardkeukens  zijn voorzien  van  volgende  toestellen:  kookplaat,  oven,  recirculatie-

dampkap,  spoelbak,  mengkraan,  vaa+wasmachine  en  koelkast  met  diepvriesvak.

Er is geen  wondbekleding  in de  keuken  tussen  het  keukenmeubilair  voorzien.
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2.6.6.  TABlET-  EN WANDBEKLEDINGEN  (')

Per badkamer  worden  wond+egels  geplaa+st  +.h.v. douche  (+/-10m2);  de  voorziene  HW is 30 €/ma
(excl.  BTW).

De  wa+erdíchting  van  de  inloopdouche  met  bijhorende  goof  is voorzien.

Waar  nodig  (voor  de  ramen  op  schoo+,  behalve  veluxen)  zijn venster+oble+ten  geplaotst  ín mdf  om

+e schílderen..

2.7.  TECHNIEKEN

2.7.1.  SANIT  AIR (*)

De  saniföire  ínsföllafíe  word+  berekend  en  uí+gevoerd  conform  de  Belgísche  norm.

De toevoerleidingen  zijn uítgevoerd  ín kunsfsfof  VPE-olu  volgens  sys+eem  me+ hoofdleidingen

(klassíek),  incl. oansluifing  op +eller, servieskranen  (behalve  op ui+gietbakken),  afsluifkranen  en

+erugslagkleppen.

De  ofvoerleidingen  zíjn ui+gevoerd  in dikwondig  PVC.

Buízenne+:

Voor  bovenstaonde  sanifoíre  ins+alla+íe  zijn onders'taande  toestellen  per  oppartement  voorzien:

Type  l : app  OI  -  12-i3  -  2,2 en 2,3 (HW  € 2.314,2í  )

*  Hongtoile+  me+  Viego  sanbloc.

*  Hondwasbakje  incl.  koudwa+erfon+einkraan  Ideal  S+andard.

*  Enkel  wostafelmeubel  90cm  incl.  mengkronen  en bíjhorende  spíegel  en  ledverlíchfing.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  me+  thermosfa+ísche  kraan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  ui+ klaor  glas,  hoogfe  200cm.

Type  2 : app  O,2 (HW € 2.59  l, l 1 )

*  Hang+oile+  met  Viega  sanbloc.

*  Hondwasbakje  íncl.  koudwaterfon+einkraon  Ideol  Stondard.

*  Dubbel  wastafelmeubel  120cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spíegel  en  ledverlich+íng.

*  Inloopdouche  mef  Hansgrohe  showerpipe  me+  fhermostatische  kraan.

*  Gloswond  douche  zonder  deur  uit  klaar  glos,  hoogte  200cm.

Type  3 : opp  l,  l -  l,4  -  2, l en 2,4 (HW  € 2.371,21  )

*  Hangtoilef  met  Víega  sanbloc.

*  Handwasbokje  incl.  koudwaferfonteinkroan  Ideal  Sfandard.

*  Enkel  was+afelmeubel  90cm  incl.  mengkronen  en  bijhorende  spíegel  en  ledverlichting.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  thermosfötische  kraon.

*  Gloswond  douche  zonder  deur  uí+ klaar  glas,  hoogte  200cm.
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2.7.2.  VERWARMING

De  verwormingsins+allatie  word+  ui+gevoerd  op  aardgas.

De verwarming  en warmwaterproduc+ie  gebeur+  via een  individuele  doors+room  gaswondketel

(gesloten  toestel  +ype  Vaillant)  met  wond-  of  dakdoorvoer,  geplaa+st  in de  berging.

Een erkende  keuring  van  de  installa+ie  is inbegrepen.

De  dimensionering  en het  vermogen  van  de  verwarmingsinsföllafie  wordt  steeds  berekend  op  basis

van  een  warmteverIíesberekeníng.  Deze  sfudíe  voorzíet  in voldoende  vermogen  om bij lOoC
buitentemperatuur  to+ een  binnentemperotuur  te komen  in volgende  ruimtes:

*  Eetploats/zitplaots  en  keuken:21  oC
@ Badkamer:  24oC

De  temperatuurregeling  gebeurt  via  één  digi+ale  klokthermostaa+  geplaatst  in de  leefruimte.

Verwarming  van  de  ruimtes  via  vloerverworming.  (eetplaats,  zitplaats,  keuken,  badkamer)

In de  sloapkamers  ÍS geen  verwarrríng  voorzíen.

In de badkamer  is een  s+opcon+act  voorzien  om  mogelijks  een  handdoekdroger  te plaatsen.  De

handdoekdroger  zelf  is niet  voorzien.

2.7.3.  VENTILATIE

Conform  de  Energie  Presfö+ie  en Binnenklimaateisen  (EPB) word+  het  appartement  voorien  van

een  ventilatíesysfeem  C+EVO.

De aonvoer  van  de  verse  lucht  gebeurt  op  een  natuurlíjke  wíjze  via  de  verluchtíngsroosters  (type

invisivent)  in het  bui+enschrijnwerk  van  de  'droge  ruimtes'.  De  afvoer  gebeurt  op  een  mechanische

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

zelfregelende  afvoerroosters  in wit  pvc  bevinden  zich  in de  'natte  ruimtes'.  Het luch+transpor+

gebeurt  via  de  ruimte  +ussen  het  deurblad  en  de  afgewerkte  vloer.  De vochtdetectie  bevíndt  zich

ter  hoog+e  van  de  mo+or.  Het  ex+racfiesysfeem  mef  smarfzone  zorgt  voor  nachfelijke  ofvoer  ín de

slaapkamers.

2.7.4.  ELEKTRICITEIT  (')

De uitvoering  gebeurt  met  standaard  witte  afdekpla+en  van  Niko.

De  inrichting  voldoe+  aan  het +echnisch  reglement  en  word+  gekeurd  door  een  erkend

keuringsorgonisme.

De  verdeelkos+  is voorzien  van  au+omatische  zekeringen.

Een annslui+kobel  voor  Tv-dis+ributie,  telefoon  en elekfriciteit  is voorzien.

De aanslui+kosten  en  +ellerkast  zelf  zijn nie+ ínbegrepen  en  ten  laste  van  de  koper.

De  ins+olla+ie  beva+  geen  spo+s,  geen  armaturen  en  lompen.

De  belínstallatíe  is van  het  +ype  videofoon.

In volgende  lijsf vindt  u de  minimum  basis  elektrische  voorzíeningen  díe  ínbegrepen  zijn en  voldoen

aon  het  AREI:
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'**  Enkel  von  +oepassing  voor  app.  O-i  l-l,  1-4, 2-1 en 2-4.
*"*"  Een tweede  terros  is von  +oepassjng  voor  app.  1a en 2-L

2.8.  GEMENE  DELEN  & BUITENAANLEG

De toegangsdeur  is uifgevoerd  in PVC en in hetzelfde  kleur  als de  romen  op  de  gevel.

De deurbellen  von  de  apparfemen+en  zíjn f.h.v.  de  doorrit  uífgerusf  mef  een  cen+role  parlofoon.  In

he+ apporíemen+  ís in de ínkom  een  videofoon  voorzíen.  Ter hoog+e  van  de inkomdeur  van  het
appar+emenf  is een  gewone  deurbelknop  voorzíen.

In de  inkomhol  worden  de wanden  en de plafonds  geschílderd  en worden  de vloeren  betegeld
mef  een  keramísche  vloer  volgens  keuze  von  de  orchítect.

De troppen  zijn bekleed  mef  vloeriegels  overeenkomsfig  de  vloerbekleding  of notuursteen  volgens
keuze  von  de  archifec+.  De trapleuning  in de  fraphal  is een  aluminium  buisleuning.
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De  lift zonder  machinekamer  is toegankelijk  voor  de  rolstoelgebruiker  en  heef+  evenveel

sfopplaafsen  als er  verdiepíngen  zijn.

De private  terassen  zijn in be+onnen  klinkers  aangelegd  zonder  voegen.

De terrassen  die  zich  boven  de  onderliggende  appartementen  bevinden  worden  met  tegels  op

tegeldragers  (cfr  projecfsfoal)  afgewerkf.

De uitkragende  balkons  op  de  achtergevel  zíjn in prefabbe+on  en  niet  supplementoir  afgewerk+.

Het  toegangspad  achteraan  en de  staonplaa+sen  zijn voorzien  in waterdoorlatende  betonklinkers.

De  omgeving  wordt  aangelegd  volgens  de  ontwerpplannen  en  de  keuze  van  de  architec+.
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3 ALGEMEEN

3.1.  PlANNEN

Voor  bovenvermelde  cons'fructie  werd  een  s+edenbouwkundige  vergunning  afgeleverd.

De appoíementen  worden  verkoch+  sleufel-op-de-deur,  volgens  de  plonnen  en tekeningen  van

de  archi+ec+  en  conform  het  verkoopslostenboek  da+  de  koper  erken+  on+vangen  te hebben,  ook

CII ZOU  anders  vermeld  zijn op het  plon  van  de archítect.  Indien  ondere  vermeldingen  zíjn

aangebrachf  op  he+ plon  zijn deze  ondergeschikf  aon  dit  lostenboek.

Alle  op  plannen  opgegeven  ma+en  en maotcijfers  zíjn benaderende  maten.

3.2.  MATERIAALKEUZE

Enkel  wo+ binnenafwerking  betreff  kunnen  ma+eriolen  door  de klanf  zelf gekozen  worden  en

evenfuele  aonpossingen  worden  aangebrocht,  díf  om  hef  harmonieuze  karakter  van  he+ projec+

+e behouden.  De posten  woar  een  keuze  wordf  aongeboden,  zijn oangeduid  met  (*). De keuze

von  de  binnenafwerking  wordt  definitief  bepaald  en  verrekend  ö  rafo  van  de  gedane

moterioolkeuze.

De maferioalkeuze  is ofhonkelijk  van  de  bouwtechnische  mogelíjkheden  en gebeurt  in onderlíng

overleg  me+  en  onder  begeleíding  van  Bríghf  Ci+y.

De definitieve  ma+eríoolkeuzes  worden  vastgelegd  via verrekeningsbons  he+zij in min  of ín meer.

De  koper  verbindt  zich  erfoe  de  goedkeuring  van  de  verrekeningen  voor  +e leggen  binnen  de  14

dagen  na  onfüangst  van  de  verrekeningsbon.

Afhankelijk  van  de  aard  en  omvang  van  he+ gekozen  meerwerk  zal  mogelijks  een  +ermijnverlengíng

noodzokelijk  zijn.  Ondermeer  voor  droogfijden  en exclusieve  leveringsfermijnen  ín functíe  van

bepoalde  ma+eriaolkeuzes  wordt  een  exfra  termijnverlenging  overeengekomen  in  onderlíng

overleg  +ussen  koper  en  aannemer.

3.3.  WIJZIGINGEN

Indien  Brighf  City  het  om +echnische  redenen  nodíg  acht  om  beperkte  wijzigingen  oan  de

plonnen  aan  te  brengen,  kon  dit  zonder  dat  de  kopers  hier  verhoal  kunnen  inbrengen.

Brighf  Ci+y behoudt  zích  het  recht  voor  om  even+ueel  varianfe  uitvoeringswijzen  te voorzien  indíen

deze  worden  opgelegd  door  adminís+ratieve  overheden.  Brighf  Cify  behoudt  zich  +evens  he+ rech+

voor  om  sommige  in het  bestek  voorzíene  moterialen  +e vervangen  door  evenwaardige.

Wonneer  de  koper,  om  welke  reden  ook,  wijzígíngen  wenst  oon  +e brengen  aan  di+ besfek,  de

plannen  of  de  s+andoordvoorzieníngen,  kan  dit  slechts  in de  mofe  dof  de  bouwpromo+or  hierover

zijn okkoord  geeft.  De aangevraogde  wíjzígingen  moeten  schriftelijk  aon  de  bouwpromo+or

overgebrach+  worden.  Het  ís niet  uitgesloten  da+ voor  een  bepaolde  keuze  van  afwerking  die

bínnen  de  voorzíene  hondelswoarde  valt,  toch  een  supplemenfaire  ploatsingskost  kan

aangerekend  worden.  Bepoalde  wijzigingen  van  ofwerkíng  kunnen  aonleiding  geven  to+

termíjnverlengingen  to+ de  voorlopige  oplevering.  Wijzigingen  die  he+ uitwendige  von  gebouw  en

de uniformifeít van de gemene delen veranderen zijn níet mogelijk. Alle supplemenföire  werken,
op  schriffelijk  bevel  van  de  koper  uitgevoerd,  worden  op  het  debet  von  zíjn rekeníng  ingeschreven

He+ is de  koper  niet  +oegelo+en  om  zelf  of  via  derden  werken  uit  te  voeren  op  de  werf  vóór  de

voorlopíge  opleveríng.  Wanneer  de  koper  om  bepoolde  redenen  een  gedeelfe  van  de  voorziene

ofwerkíng  niet wensf  uit fe laten ui+voeren  door  de  oannemer/promofor  (dít dient don  wel  door  de

koper  tijdig  gevroagd  te  worden  en  er  mogen  geen  problemen  on'tstaan  me+  al geploatste

besfellíngen,  uítvoering  of  meer  olgemeen  me+  de  weríplonning)  en  deze  sfaof  di+ foe,  dan  zol  de

koper  maximaal  80% von  he+ aangegeven  budget  kunnen  recupereren.  Di+ bedrag  ZCII ín

minderíng gebracht  worden van de laatste beföolsch0f. Dergelijke zaken zullen enkel na schriftelijk
okkoord  fussen  de  koper  en  de  aannemer/bouwpromotor  uít het  controcf  genomen  kunnen

worden.
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Kopers  mogen  budgetten  voor  de afzonderlijke  loten  (bv keuken/vloeren/sanitair/deuren/...)  niet

verschuiven.

3.4.  ANDERE  KOSTEN

De  aansluitingskos+en  op  gas-,  elektricí+ei+-,  water-,  TV- telefoonnet,  en rioleringen  zijn nie+

inbegrepen  en ten  laste  van  de  kopers.
NCI plootsing  van  de  tellers,  wordt  de aansluitíng  onmiddellijk  overgezet  en dus gefactureerd  aan

de  koper;  he+ verbruik  is vanof  deze  dooríac+ura+ie  ten  laste  van  de  koper.

Opgelegde  +aksen  door  openbare  overheden  of ondere,  zijn nief  ínbegrepen  en +en laste  w:ín de

kopers.  Deze  kosten  worden  doorgefac+ureerd  verhoogd  met  l O% coördinatiefee.

Uiteraard  is de koper  zelf  verontwoordelijk  voor  alle  door  hem  geleverde  ma+eriolen  en presta+ies,
evenals  voor  de  schade  veroorzaakt  bij of voortvloeiend  uit het  zelf  ui+voeren  van  werken.

3.5.  OPLEVERING

Wanneer  de  priva+ieve  delen  van  het  verkochte  goed  voldoende  afgewerk+  zijn om  +e kunnen

gebruíkf  worden  voor  hun  bestemming,  zal worden  overgex;)aan  +o+ voorlopige  oplevering.  He+

geheel  wordt  bezemschoon  opgeleverd,  olle  puin  en afval  wordt  verwijderd.  De promotor  zal de

koper  na overleg  ui+nodigen  om  in aanwezigheid  van  de  par+ijen  vast  te s+ellen da+ de  werken

ui+gevoerd  werden  in overeenstemming  met  de  plannen  en de  beschrijvingen  van  de maferialen.

Enkel  een  geschreven  en tegensprekelijke  ak+e van  de  partijen  dien+  als bewijs  van  de  voorlopige

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

föcturen  betaald  te zijn.

De bewoning  of de  ingebruíkname  van  de  privatieve  delen  en/of  de  gemeenschappelijke  delen,

zelfs tijdelijk,  ZCII oanzien  worden  als voorlopige  oplevering  van  deze  privatieve  delen  en/of  van  de

gemeenschoppelijke  delen.  Worden  als dusdaníg  aonzien  : het  opnemen  van  de  sleu+els van  het

privégedeelfe  of he+ plaatsen  van  de  meubels  of het  uifüoeren  van  binnen-schilderwerken.

De da+um  van  de  voorlopige  opleveríng  is de begindatum  van  de  tienjarige  aansprakelijkheid.

De eíndopleveríng  von  de prívaffeve  en gemeenschappelijke  delen  gebeurf  au+oma+isch  één  jaar

na de  voorlopige  oplevering.  Indien  tijdens  de  periode  +ussen de  voorlopige  en defini+ieve

oplevering  de  koper  geen  opmerkingen  heeft  gemaakt  per  aange+ekend  schrijven,  word+  deze

oplevering  definitief.

3.6.  DIVERSE

Gedurende  de eerste  3 jaar  na de voorlopige  oplevering  van  de woning  dien+ de klant de
normale  en  toelaatbare  zetfingen  (zie WTCB) van een nieuw  gebouw  te gedogen  zonder

schadevergoedíng  van  de  oonnemer  aan  de  koper.

Schilderwerken,  haard,  mobiele  wonden,  meubilair,  omgevingswerken,  draadafsluiting,

beplon+ing,...  zijn niet  inbegrepen.  Aanduidingen  op  de  plans  hieromtrent  zijn lou+er  informatief.
Tenzij  ui+drukkelijk  vermeld  en overeengekomen,  zijn volgende  presta+ies  niet inbegrepen  in de

verkoopprijs  (deze  opsomming  is nie't limitatief)  : alle  decoratie-  en schilderwerken  in de  privatieve,
verlichtingsarmaturen  in de  priva+ieve,  de  'telefoonins+alla+ies,  de  zonnewering,  het voststaande  of
niet  vas+sföande  meubilair;  (ook  deze  die  illustra+ieT  getekend  zijn op  de  architectuur-  en/of

verkoopplannen),  de  kos+en en erelonen  ak+e, het  oandeel  in de  basisokte,  BTW,

registratierechten,  de  bouwtaksen  en alle  prestaties  die  niet  ui+drukkelijk  in he+ lastenboek  vermeld

sföon.

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

bindende  waarde.  Enkel  de  uitgeschreven  teks+  geldt  als  confrac+  en  in gew:íl  van
tegenstrijdigheid  primeer+  de beschrijving  van  di+ verkooplastenboek  op he+ verkoopplan,  zo ook

de  keukeninrichting,  badkamerinrichting  en ingemaakte  kos+en.

De verkoopprijzen  zijn vos+ en defini+ief  en nie+ herzienbaar.

De overeengekomen  prijs en de  prijs van  de  meerwerken  zal betaald  worden  bij het ondertekenen
van  de  notariële  okte  von  deze  eigendom  of bij de  ingebruiknome.
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