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1 INDELING / PROGRAMMA

Zie plan
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2 UITVOERING

2.1.  AANNEMING

De  erelonen  van  de  archi+ect  en  de  stabilíteitsingenieur,  met  uitzonderíng  van  deze  die

voortvloeien  ui+ een  wijziging  van  de  oorspronkelijke  plannen  die  eventueel  zou aangevroagd  zijn

door  de  koper,  zijn inbegrepen  in de  verkoopprijs.

Het  ereloon  van  de  veiligheidscoördinator  is inbegrepen  in de  verkoopprijs.

2.2.  FUNDERINGSWERKEN  - ONDERBOUW

De funderingen  worden  uitgevoerd  +o+ op vaste  draagkrachtige  grond  op  bosis  van  de uit te

voeren  grondsondering  en  sfaLílí+eítssfudie  opgemaakf  door  een  gespecioliseerd  studiebureou.

Over  de  volledige  omtrek  van  het  gebouw  wordt  onder  de  fundering  een  aardingslus  geplaots+.

De rioleringsbuizen  zijn ui+gevoerd  in dikwandige  PVC-buizen  [Benor  gekeurd)  en dit voor  alle

afvoeren  ZOCIIS aangeduid  op  het  plan.  De diamefer  van  deze  buizen  wordt  bepoald  in functie  von

hun  bes+emming.  De buizen  worden  aangesloten  op  de  straatriolering.

De  nodige  putten  worden  ui+gevoerd  zoals  aangeduid  op  he+ plan  van  de  archi+ect  en  volgens  de

opgelegde  voorwaarden  door  sfedebouw.

2.3.  METSELWERKEN

2.3.1.  OPGAAND  METSELWERK

De dragende  binnenmuren  worden  gemetst  in snelbouwsteen  of in betonsteen  met  een  dik+e

volgens  aanduidingen  op  het  plan.  De  spouwmuren  en de  gemetste  binnenmuren  zijn onderaan

voorzien  van  l laag  cellenbeton  om  een  thermische  onderbrekíng  te  vermijden.  Er wordt  een  DPC-

folie  (als waterkerende  laag)  voorien.

Niet  dragende  muren  worden  opge+rokken  in gípswanden  van  maximurn  10cm  en volgens  de

aanduidingen  op  het  plan.

He+ binnenmetselwerk  in de technische  lokalen  die  niet  worden  uitgepleisterd,  wordt  proper

gemetst.

2.3.2.  SPOUWISOLATIE

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

uit sHjve  PUR-platen,  dik+e  volgens  EPB-studie.  De isolatie  wordt  bevestigd  door  middel  van

gegalvaniseerde  spouwhaken  (met  opgeklikte  ronde  pvc  drukplaatjes  om  de  isolatie  op  zijn plaats

te houden)  die  in he+ binnen-  en bui+enspouwblad  worden  verankerd.  De  spouwhaken  worden

ach+eraf  ïngeboord  om  een  peúec'ra  oonslui+ing  von  de  platen  +e kunnen  goranderen.  De  voegen

van  de  platen  worden  tevens  afgetaped  teneinde  een  betere  luchtdichtheid  te  kunnen

verekeren.

De  scheidíngsmuur  me+  de  buur  is voorzien  von  een  okoeslische  muurisolo+ie.

2.3.3.  GEVELMETSELWERK

Alle gevels  worden  uifgevoerd  met  de meeste  zorg  en volgens  de  regels  von  de kuns+. Het

me+selwerk  start  vanaf  '15 cm  onder  de  vloerpas.  Het  gevelmetselwerk  van  9cm  breed  is voorzien  in

een  gevels+een  wit-grijs  genuanceerd.  Het gevelmetselwerk  ZCII vermets+  worden  met een

sfandoard  voeg.

Boven  de  raam-  en deuropeningen  worden  gegalvaniseerde  metalen  L-profielen  geplaats+,  om

het  bovenliggende  metselwerk  op  te  vangen.

In de  spouwmuren  worden  er, op  regelmatíge  afsfond,  sfoo+voegen  open  gelaten  teneinde  de

spouw  te verluchten  en eventueel  woter  af  te  voeren.
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De openingen  tussen  het schríjnwerk  en de gevels+enen  worden  opgespo+en  met  een  elostísche
voegkit.

2.3.4.  GEVELELEMENTEN  EN -BOUWSTENEN

De deur-  en raamdorpels  op  het  gelijkvloers  worden  uitgevoerd  met  een  díkte  5cm.  De bovenzijde

is gladgeschuurd  en onderaan  ís een  druipgroef  aangebracht.  De dorpels  von  de buitendeuren

worden  voorzien  van  een  ops+aonde  rand.  De ramen  op de verdieping  worden  voorzien  van  een
aluminíum  plaafdorpel.

In de doorrit  wordt  er een  houfen  gevelbekleding  met  verHkole  belijning  geplaatst  volgens  de

oanduidíngen  op het archifectuurplan.  Voor  deze  houten  bekleding  wordt  een  lot+enwerk

oangebracht  op een  roostering  waarin  dezelfde  isola+ie  qua  type  maar  me+ aongepaste  dík+e

geplaa+s+  wordt  ols bij trodi+ioneel  metselwerk  met  gevels+enen.  De isolafie  word+  vooríen  van  een

vochtscherm.  De keuze  en uítvoering  van  he+ laf+enwerk  wordt  door  de  orct'í+ec+  bepaald.

2.3.5.  STRUCÏUURELEMENTEN  EN DRAAGVLOEREN

De nodige  s+rucfurele  elemenfen  worden  voorzien  volgens  de  stabilitei+sstudie  en de  voorschriften
van  de  fobrikan+.

De betonla+eíen,  de balken  en de be+onkolommen  bes+oan  uif gewapend  befon  ui+gevoerd  op

basis van  befon  klasse  C25/30,  tenzij  de  stobílítei+sstudíe  het  onders  voorschrijft.

De metalen  profielen,  gedimensioneerd  en voorzien  volgens  de sfobilí+eíts+udíe,  worden  indien
mogelijk  onzichfboor  geplaatst.

He+ afdekken  van het gelijkvloers  en  verdíepíng  gebeuri  met welfsels  in dík+e  volgens  de

berekeningen  van  de  fobríkon+  en voorzíen  van  een  gewapende  druklaag,  dik+e 5cm.  De welfsels
worden  geploafs+  volgens  de  ins+ruc+ies  van  de  fobrikant.

De uitkragende  bolkons  op de voor-  en ach+ergevel  zijn in prefabbeton  en ríet  supplementair
afgewerkl

2.4.  DAKWERKEN

2.4.1  DAKVlAKRAMEN  - DAKLICHÏOPENINGEN

Er worden  dakvlokromen  geploatst  volgens  oonduidingen  op  he+ plan.

2.4.2.  PlATTE DAKEN

De dakbedekking  van  hef  plat+e  dok  word+  geplaafs+  op  een  hellingsloog  en bestoa+  uit:
*  l laog  dompscherm  V3,

*  l isolo+íelaag  met  dikte  volgens  de  EPB-studíe,

a ï laog  hoogwoardige  roofing,

De binnenhoeken  worden  verzorgd  d.m.v.  polys+ereen  ísolatiestroken.

De dakronden  fer hoogfe  van de pla+fe  doken  worden  ofgewerkt  met  een  donkerkleuring
aluminium  dakrondprofiel.

2.4.3.  DAKWAÏERAFVOER

De ofleíders  op de  voor-  en achfergevel  worden  uifgevoerd  ín zink en deze  worden  zich+baar  op
de  gevels  geplao+st.

2.5.  BUITENSCHRIJNWERK  -  GEVELSLUITING

Het  buífenschrijnwerk  is ui+gevoerd  in PVC (5-kamer  profiel)  mef  zonnewerende  (4-seizoens)  dubbel

isolerende  beglozing  (K-waorden  iO  W/maK). De kleur  van  de  ramen  op  de  voor-  en ach+ergevel  is
zwori.  De architect  bepaalt  de  uíteíndelíjke  kleur.

De ínkomdeur  word+  ofgewerkf  in dezelfde  kleur  als he+ bui+enschrijnwerk  en is voorzien  van  een
dríepun+ssluíting  en  voordeurtrekker  in inox.

Er zijn geen  binnenkassemenfen  ui+gevoerd  (olle ramen  en deuren  worden  ui+gepleisterd).  Er
worden  nergens  rolluíken  en zonneweringen  voorien.
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De  nodige  verluch+ingsroosters  worden  geplaotst  volgend  uit  de  studie  be+reffende  de

energiepres+atierichtlijn  en  worden  uitgevoerd  in de  mees+ conesponderende  kleur  als de

raomkaders.

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

elastische  voegkit.

Op  de terrassen  wordt  een  borstwering  geplaatst  die is opgebouwd  uit wit gelak+e  aluminium

profielen  mef  een  handgreep  en balusters,  volgens  kleur  en  model  opqelegd  door  de  orchi+ect.

2.6.  BINNENAFWERKING

2.6.1  . BINNENPLEISTERWERKEN

Alle  muren  met  ui+zondering  van  de  technische  lokalen  worden  machinaal  gepleisterd,  de
plafonds  worden  met  spui+plomuur  afgewerkt.

Alle  raamopeningen  worden  uitgepleís+erd  línks, boven  en  rechfs  (er  worden  geen

binnenkossementen  voorzien).

De  technische  lokalen  worden  proper  gemets+  en bijgevolg  niet gepleisterd.
De gipswanden  worden  gelisseerd  volgens  de  voorschriften  van  de  fobrikant.
Schilderklaor  zet+en  van  de  muren  is nie+ inbegrepen.

2.6.2.  DEK- EN BEDRuFSVLOEREN

De  vloeren  worden  opgebouwd  volgens  het principe  van  de  zwevende  vloer.  Om  het
con+actgeluid  +ussen  de verschillende  verdiepingen  fe beperken,  wordf  op de welfsels een
geluidsisolerende  onderlaog  geplaatst.  Deze  onderlaag  is eveneens  thermisch  isolerend.  Aan de
randen,  ter  hoog+e  van  de  muren  worden  isolatiebanden  aangebracht.
Vervolgens  word+  in alle  ruimtes  vakkundig  en to+ op  het gewenste  peil  een  cementchappe
aangebracht  met  een  díkte  von  minimum  5crn.  De chappe  ÍS gesct'ík+ voor  het plaatsen  van
parke+,  linoleum,  laminoat  of  he+ verlijmen  van  tegels.

2.6.3.  BINNENVLOERAFWERKINGEN  (')

In alle  ruimtes  (uitgezonderd  slaapkamers)  is een  sfandaard  keramísche  vloerfegel  voorzien met
HW 30 €/ma (excl.  BTW), afgewerkt  met bijhorende  plinten  HW 10 €/m (excl. BTW).
Telkens  is een  klassiek  legpatroon  voorzien  voor  tegels  van  30x30  tem 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  vlak  gestreken  (zonder  egalisatie)  cementchape  geplaatst,  voorzien  van
lominaaf  (Quick-S+ep,  keuze  ui+ 3 kleuren)  me+  dikte  7mm.

2.6.4.  BINNENDEUREN  ("')

De  binnendeuren  zijn gewone  tubespoan  schilderdeuren,  voorzien  van  het nodige  hang-  en

sluitwerk,  inox  deurkruk  en gewoon  dag-  en nachtslot  met  inox  sleu+el-rozas.  De deuren  worden

afgewerkt  met  een  multiplex  kassement  en  omlijs+ing.

De inkomdeuren  von  de appaíementen  zijn identiek  aan  voorgaande  doch  voorzíen  van  de

nodige  brandweers+and.

2.6.5.  VAST  BINNENMEUBILAIR  (")

He+ leveren  en plaa+sen  von  keukenmeubilair  met  standaard  elektrische  apparafen  wordt  voorzíen
me+  een  handelswaarde:

Voor  app  O, l -  l,  l - 1,2 -  2, l -  2,2 -  3, l : 7.500,00  € .

Er wordt  geen  gasleiding  voorzien  naar  de  keuken;  een  elektrische  voeding  voor  het fornuis is wel
voorzien.

Onze  standaardkeukens  zijn voorzien  van  volgende  toes+ellen:  kookplaa+,  oven,  recircula+ie-
dampkap,  spoelbak,  mengkraan,  vaafwasmachine  en koelkost  met  diepvriesvak.

Er is geen  wandbekleding  in de  keuken  tussen  het  keukenmeubilair  voorzien.

Ero@home

Roeselares+roat  ï ï 6

B-8560  Wevelgem Sin+-Maarten  Ill



2.6.6.  T ABLET  - EN WANDBEKLEDINGEN  (')

Per badkamer  worden  wand+egels  geploo+st  +.h.v. douche  (+/-10m');  de voorzíene  HW is 30 € /m2
(excl.  BTW).

De  wa+erdichfing  von  de  inloopdouche  mef  bijhorende  goo+  is voorzien.

Waar  nodig  (voor  de  ramen  op  schoot,  beholve  veluxen)  zijn vens+erfobletfen  geplaatst  in mdf  om

+e schilderen..

2.7.  TECHNIEKEN

2.7.1.  SANIÏAIR  (')

De  soni+oire  installatíe  word+  berekend  en  ui+gevoerd  conform  de  Belgische  norm.

De toevoerleidíngen  zíjn ui+gevoerd  in kuns+sfof  VFE-olu  volgens  sys+eem  met  hoofdleídingen

(klassíek),  íncl. oansluí+íng  op +eller, servieskronen  (behalve  op ui+gíetbokken),  afsluítkranen  en

terugslagkleppen.

De  afvoerleídingen  zíjn ui+gevoerd  ín díkwandig  PVC.

Buizennef:

"  Enkele  lavobo  voor  app.  1,2 -  2,2  en  3, l.

"*  Dubbele  lovabo  voor  app.  O, l -1,1  en 2,L

Voor  bovenstoonde  saníföíre  ins+ollo+ie  zíjn onderstaande  +oes+ellen  per  apporiemenf  voorzíen:

Tvpe  l : app  0,1 (HW  € 2.59i11  )

*  Hangtoíle+  me+  Viega  sanbloc.

ë Handwosbakje  incl.  koudwoferfonteinkroan  Ideal  Sfondord.

*  Dubbel  wastafelmeubel  l 20cm  incl.  mengkronen  en  bijhorende  spiegel  en  ledverlichting.

*  Inloopdouche  me+  Hansgrohe  showerpipe  met  +hermostotische  kraan.

*  Glaswond  douche  zonder  deur  uít klaar  glas,  hoogfe  200cm.

Type  2 : app  l,  l en  2, l (HW  € 2.399,65)

*  Hangfoilef  me+  Viega  sonbloc.

*  Dubbel  wastofelmeubel  l 20cm  íncl.  mengkronen  en  bíjhorende  spiegel  en  ledverlichfing.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  thermostotische  krüün.

*  Gloswand  douche  zonder  deur  ui+ klaor  glas,  hoog+e  200cm.

Type  3 : app  '1,2 en  2,2 (HW  € 2.314,21  )

*  Hangtoílet  mef  Viega  sonbloc.

*  Handwasbakje  incl.  koudwaferfon+einkroan  Ideol  Standard.

*  Enkel  wosföfelmeubel  90cm  incl.  mengkranen  en  bijhorende  spíegel  en  ledverlichting.

*  Inloopdouche  met  Honsgrohe  showerpípe  me+  +hermos'kíische  kroan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  uí+ klaar  glas,  hoog+e  200cm.
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ïvpe  4 : app  31 (HW € 2.061,75í

*  Hangtoilet  me+  Viego  sonbloc.

*  Enkel  wostofelmeubel  70cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spiegel  en ledverlichting.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  thermostatische  kraan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  uit  klaar  glas,  hoogte  200cm.

2.7.2.  VERWARMING

De verwarmingsinstallatie  wordt  uitgevoerd  op  aardgas.

De verworming  en wormwo+erproduc+ie  gebeuí  via een  individuele  doorstroom  gaswandketel

(gesloten  +oestel  type  Vaillant)  met  wond-  of dakdoorvoer,  geplaatst  in de  berging.

Een  erkende  keuring  van  de  installatie  is inbegrepen.

De  dimensionering  en het  vermogen  van  de  verwarmingsíns+alla+ie  wordt  steeds  berekend  op  basis

van  een  warm+everliesberekening.  Deze  studie  voorzie+  in  voldoende  vermogen  om bij -10oC

buifentempera+uur  fot  een  binnenfemperafuur  te komen  in volgende  ruim+es:

*  Ee+plaats/zi+plaats  en keuken:  21oC

h Bodkamer:  24oC

De  temperatuunegeling  gebeur+  via  één  digitole  klokthermosföat  geplaa+st  in de  leefruim+e.

Verworming  van  de  ruim+es  via  vloerverwarming.  (eetplaats,  zitplaa+s,  keuken,  badkamer)

In de  slaapkamers  is geen  verwarming  voorzien.

In de badkamer  is een  stopcontact  voorzien  om  mogelijks  een  handdoekdroger  te plaatsen.  De

honddoekdroger  zelf  ís nief  voorien.

2.7.3.  VENTILATIE

Conform  de  Energie  Presfötie  en Binnenklimaa+eisen  (EPB) wordt  het  appartemen+  voorien  van

een  ventilatiesysteem  C+EVO.

De aanvoer  van  de  verse  lucht  gebeurt  op  een  na+uurlíjke  wíjze  vía de  verIuchfíngsroosters  (type

invisivent)  in he+ buitenschrijnwerk  van  de  'droge  ruim+es'.  De afvoer  gebeurt  op  een  mechanische

wíjze  mef  een  centrale  afzuigmotor  me+ ofvoer  vío  de  +echnische  koker  of he+ dak.  De

zelfregelende  afvoerroos+ers  in wi+ pvc  bevinden  zich  in de  'na+te  ruimtes'.  Het luchttranspor+

gebeur+  via  de  ruimte  tussen  he+ deurblad  en de  afgewerkte  vloer.  De  voch+detectie  bevindt  zich

ter  hoogte  von  de  motor.  Het  extractiesysteem  me+  smoízone  zorgt  voor  nachtelijke  afvoer  in de

slaapkomers.

Het  apparrement  3,1 vorm+  een  uitzonderíng  t'íerop  en wordt  voorzíen  von  een  vraaggesfuurd

ventilatiesys+eem  D.

2.7.4.  ELEKTRICITEIT  (')

De ui+voering  gebeurt  met  standaard  wit+e  afdekplaten  van  Niko.

De  inrichting  voldoet  aan  he+  +echnisch  reglement  en  word+  gekeurd  door  een  erkend

keuringsorganisme.

De  verdeelkast  ís voorzien  van  outomofísche  zekeríngen.

Een aansluitkabel  voor  Tv-dis+ributie,  telefoon  en  elektriciteit  is voorzien.

De  aansluitkosten  en  tellerkast  zelf  zijn niet  inbegrepen  en  +en laste  van  de  koper.

De  installatie  beva+  geen  spo+s,  geen  armo+uren  en lampen.

De belinstollatie  is van  he+ type  videofoon.

In volgende  lijs+ vindt  u de  minimum  basis  elek+rische  voorzieningen  die  inbegrepen  zijn en  voldoen

aan  he+ AREI:
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***  Enkel w:ín  +oepassíng  voor  app.  O, l - l, 1 en  2, l.

****  Een +weede  terros  is von  foepassing  voor  opp.  l, 1 - 12  -  21 en 3, l.
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2.8.  GEMENE  DELEN & BUITENAANLEG

De toegangsdeur  is uitgevoerd  in PVC  en  in hetzelfde  kleur  als de  ramen  op  de  gevel.

De deurbellen  van  de  appartementen  zijn f.h.v.  de  doorrit  uitgerust  met een  cen+rale  parlofoon.  In
het  appartement  is in de  inkom  een  videoíoon  voorzien.  Ter hoogte  van  de  inkomdeur  von het
appartement  is een  gewone  deurbelknop  voorien.

In de  inkomhal  worden  de  wonden  en de  plafonds  geschilderd  en worden  de vloeren  betegeld
met  een  keramische  vloer  volgens  keuze  van  de  orchitect.

De trappen  zijn bekleed  me+  vloertegels  overeenkomstig  de  vloerbekleding  of natuurs+een  volgens

keuze  van  de  orchitect.  De  trapleuning  in de  traphal  is een  aluminium  buisleuning.

De  lift  zonder  machinekomer  is toegankelijk  voor  de  rolstoelgebruiker  en  heeft evenveel
stopplaatsen  als er  verdiepingen  zijn.

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

De terrassen  die  zich  boven  de  onderliggende  apparremen+en  bevinden  worden  met tegels op
+egeldragers  (cfr  projectstaal)  afgewerkt.

De  ui+kragende  balkons  op  de  achtergevel  zijn in prefabbe+on  en niet  supplementair  afgewerkt.
Het  +oegangspad  aan  de  inkom,  ach+eraan  en  de  staanploa+sen  zijn voorzien  in wa+erdoorla+ende

be+onklinkers.

De  omgeving  wordt  aangelegd  volgens  de  ontwerpplannen  en  de  keuze  von  de  archi+ecf.
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3  ALGEMEEN

3.1.  PLANNEN

Voor  bovenvermelde  cons+ruc+íe  werd  een  stedenbouwkundíge  vergunníng  afgeleverd.

De appartementen  worden  verkochf  sleu+el-op-de-deur,  volgens  de plannen  en +ekeníngen  van

de  archi+ec+  en conform  he+ verkoopslasfenboek  dat  de  koper  erkenf  ontvangen  te hebben,  ook

al zou anders  vermeld  zíjn op het plan  van de orchi+ect.  Indíen  andere  vermeldingen  zijn
aangebrochf  op  he+ plan  zíjn deze  ondergeschík+  aon  dif  las'tenboek.

Alle  op  plannen  opgegeven  maten  en moatcijfers  zijn benaderende  maten.

3.2.  MATERIAAlKEUZE

Enkel wot  binnenafwerkíng  be+reff  kunnen  rna+eriolen  door  de klan+ zelf gekozen  worden  en

evenfuele  oanpassingen  worden  oongebroch+,  di+ om  hef  hormonieuze  korokter  von  het  project

+e behouden.  De pos+en  waar  een  keuze  word+  aangeboden,  zijn aangeduid  mef  ("). De keuze

van de binnenafwerking  wordt  definfüef  bepaald  en  verrekend  ó  ra+o  van  de  gedane
maferiaalkeuze.

De materiaalkeuze  is afhankelijk  van  de bouwtechnische  mogelíjkheden  en gebeur+  in onderlíng
overleg  mef  en onder  begeleiding  van  Brighf  Cí+y.

De defini+ieve  maferíaalkeuzes  worden  vas+gelegd  via verrekeningsbons  hetzíj  in min of in meer.

De koper  verbindt  zich  ertoe  de  goedkeuríng  van  de verrekeningen  voor  +e leggen  bínnen  de l 4
dogen  na ontvangsf  von  de  verrekeningsbon.

Afhankelijk  van  de aard  en omvang  van  he+ gekozen  meerwerk  ZC)I mogelijks  een  +ermijnverlenging

noodzokelijk  zíjn.  Ondermeer  voor  droogfíjden  en exclusieve  leverings+ermijnen  in func+ie  von

bepaolde  mo+erioalkeuzes  wordf  een ex+ra fermijnverlenging  overeengekomen  in onderling
overleg  fussen  koper  en aonnemer.

3.3.  WuZIGINGEN

Indien  Brigh+ City het om technische  redenen  nodíg  ach+ om beperk+e  wíjzigíngen  aan  de
plonnen  aan  te brengen,  kon  di+ zonder  dat  de  kopers  híer  verhaol  kunnen  inbrengen.

Bright Ci+y behoud+  zich he+ rechf  voor  om  even+ueel  vorion+e  uitvoeríngswijzen  fe voorien  indien

deze  worden  opgelegd  door  admínís+rafieve  overheden.  Brighf  Ci+y behoudt  zich  tevens  het  rech+
voor  om  sommige  ín hef  besfek  voorzíene  materialen  te vervongen  door  evenwoordige.

Wanneer  de koper,  om welke  reden  ook,  wijzigingen  wensf  oan  +e brengen  aan  di+ bes+ek,  de

plannen  of de  s+andoardvoorieningen,  kan  dit  slech+s in de  ma+e  da+ de  bouwpromo+or  hierover

zi3n akkoord geeft. De aangevraagde  wijzigingen  moefen  schriftelijk  aan de bouwpromotor
overgebracht  worden.  Het ís niet  uítgesloten  dot  voor  een  bepaalde  keuze  van  afwerking  die

bínnen  de  voorziene  handelswaarde  vol+,  foch  een  supplemenföire  plaatsingskost  kon

oongerekend  worden. Bepoalde wijzigingen von afwerking  kunnen  oonleiding  geven  tot
fermijnverlengingen  tot de  voorlopige  oplevering.  Wijzígingen  die het  uítwendíge  van  gebouw  en

de uniformiteit  van  de gemene  delen  veronderen  zijn nie+ mogelijk.  Alle  supplementaire  werken,

op  schríffelijk  bevel  van  de  koper  uítgevoerd,  worden  op  het  debe+  van  zijn rekening  ingeschreven

Het ís de  koper  niet +oegeloten  om  zelf  of  VÍCI derden  werken  ui+ +e voeren  op  de  weí  vóór  de

voorlopige  oplevering.  Wanneer  de  koper  om  bepaalde  redenen  een  gedeelte  von  de  voorziene

ofwerking  nie+ wens+  ui+ +e laten uifvoeren  door  de  oonnemer/promofor  (dí+ dient  dan  wel  door  de
koper  +ijdig gevraagd  te worden  en er mogen  geen  problemen  on+sfaon  mef  al geploo+s+e

bestellingen,  uifvoering  of meer  algemeen  met  de  weríplanníng)  en deze  sföo+  dit  foe,  dan  ZC)I de
koper  moximoal  80% von  het  oangegeven  budgef  kunnen  recupereren.  Dif bedrag  zal in

mindering  gebracht  worden  von  de  laatsfe  beföolschijf.  Dergelíjke  zoken  zullen  enkel  na schriffelijk

akkoord  +ussen de  koper  en de oannemer/bouwpromofor  uít het  con+ract  genomen  kunnen
worden.

Kopers mogen  budge+ten  voor de ofzonderlijke  lo+en (bv keuken/vIoeren/sorítaír/deuren/...)  niet
verschuiven.
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3.4.  ANDERE  KOSTEN

De  aonsluitingskos+en  op  gas-,  elektrici+eit-,  water-,  TV-  telefoonnet,  en  rioleringen  zijn  nief

inbegrepen  en  ten  laste  van  de  kopers.

Na plaotsing  van  de  +ellers,  word+  de  aansluiting  onmiddellijk  overgezet  en dus  gek:íctureerd  oan

de  koper;  he+ verbruik  is vonaf  deze  doorföcfüra+ie  ten  laste  von  de  koper.

Opgelegde  toksen  door  openbare  overheden  of  andere,  zijn niet  inbegrepen  en ten  las+e van  de

kopers.  Deze  kosten  worden  doorgefac+ureerd  verhoogd  me+ l O% coördina+iefee.

Ui+eraard  is de  koper  zelf  verontwoordelijk  voor  alle  door  hem  geleverde  moterialen  en prestaties,

evenals  voor  de  schade  veroorzaakt  bij of  voortvloeiend  ui+ het  zelf  uitvoeren  van  werken.

3.5.  OPLEVERING

Wanneer  de  privatieve  delen  van  het  verkochte  goed  voldoende  afgewerkf  zijn om  te kunnen

gebruíkf  worden  voor  hun  bes+emming,  ZCII worden  overgegx:in  +ot voorlopige  oplevering.  He+

geheel  wordt  bezemschoon  opgeleverd,  alle  puín  en  afval  wordt  verwijderd.  De  promotor  ZCII de

koper  na  overleg  uitnodigen  om  in oanwezigheid  van  de  partijen  vast  te  s+ellen  dat  de  werken

uitgevoerd  werden  in overeens+emming  me+  de  plannen  en  de  beschrijvingen  van  de  ma+erialen.

Enkel  een  geschreven  en  fegensprekelíjke  akte  van  de  poriijen  diem  ols bewijs  van  de  voorlopige

oplevering.  Om  de  voorlopíge  oplevering  +e kunnen  la+en  doorgaan  dienen  alle  openstaande

facturen  be+aald  te  zijn.

De  bewoning  of  de  ingebruikname  van  de  priva+ieve  delen  en/of  de  gemeenschappelijke  delen,
zelfs  +ijdelíjk,  zal  aanzíen  worden  als voorlopige  oplevering  von  deze  privo+ieve  delen  en/of  von  de

gemeenschappelijke  delen.  Worden  als dusdanig  aanzien  : het  opnemen  van  de  sleutels  van  het
privégedeelte  of he+ plaa+sen  van  de  meubels  of  he+ uitvoeren  van  binnen-schiIderwerken.

De  datum  van  de  voorlopige  oplevering  is de  begindatum  van  de  tienjarige  aansprakelijkheid.

De  eindoplevering  van  de  privafieve  en  gemeenschappelijke  delen  gebeurt  automo+isch  één  jaor

na  de  voorlopige  oplevering.  Indien  tijdens  de  periode  tussen  de  voorlopige  en definitieve

oplevering  de  koper  geen  opmerkingen  heef+  gemaakt  per  aangetekend  schrijven,  wordt  deze

oplevering  defínitief.

3.6.  DIVERSE

Gedurende  de eerste  3 jaar  na de voorlopige  oplevering  van  de  woning  dient  de klant  de

normale  en  toelaatbare  ze++ingen  (zie  WTCB)  van  een  nieuw  gebouw  te gedogen  zonder

schadevergoeding  van  de  aonnemer  aan  de  koper.

Schilderwerken,  haard,  mobiele  wanden,  meubilair,  omgevingswerken,  draadafsluiting,

beplan+ing,...  zijn niet  inbegrepen.  Aanduidingen  op  de  plans  hierom+ren+  zijn lou+er  informatief.

Tenzij  ui+drukkelijk  vermeld  en  overeengekomen,  zijn volgende  prestaties  niet  inbegrepen  in de

verkoopprijs  (deze  opsomming  is nie+ limitatief)  : alle  decoratie-  en  schilderwerken  in de  privatíeve,

verlichtingsarmaturen  in de  privotieve,  de  telefooninstalla+ies,  de  zonnewering,  het  vastsfaonde  of

niet  vaststaande  meubiloir:  (ook  deze  die  illus+ra+ief  getekend  zijn op  de  architec+uur-  en/of

verkoopplannen),  de  kosten  en  erelonen  akte,  he+ aandeel  in de  basisak+e,  BTW,

registrotierechten,  de  bouwtoksen  en  alle  pres+aties  die  niet  ui+drukkelijk  in he+ lastenboek  vermeld

s+aan.

Alle  foto's  en bema+ing  op plannen  die in di+ verkooplastenboek  voorkomen,  hebben  geen

bindende  woarde.  Enkel  de  uitgeschreven  tekst  geldt  CIIS con+ract  en  in  geval  van

+egens+rijdigheid  primeert  de  beschrijving  von  dit  verkooplastenboek  op  het  verkoopplan,  zo ook

de  keukeninrichting,  badkamerinrichting  en  ingemaakte  kasten.

De  verkoopprijzen  zijn vost  en  definitief  en nie+ herzienbaar.

De  overeengekomen  prijs en  de  prijs van  de  meerwerken  zal beföold  worden  bij het  ondertekenen

van  de  notariële  akte  van  deze  eigendom  of  bij de  ingebruikname.
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