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RESIDENTIE  "Hélène"

0.1. ALGEMEENHEDEN

KELDERNIVEAU

ondergrondse  parking  met  jnrit  vanuit  de Kjeppestraat

ruime  garageboxen  + open  ruimte  die  dienst  als  berging

éen  autostandplaats  voor  mindervaliden

gemeenschappeHjke  lokajen  voor  tejjers  water  -  elektriciteit  - gas

gemeenschappelijke  berging  voor  huishoudelijk  afval  + fïetsenstelplaatsen

trappenhuis

3 liften

GELIJKVLOERS

- 3 jnkomhallen  met  wjndvang  + videofoon  + lift  + trappenhuis

- 7 appartementen

VERDIEPING  1

3 trappenhuizen  + lift

7 appartementen

DAKVERDIEPING

3 trappenhuizen  + lift

4 appartementen

0.2. DOCUMENTEN  ;

Architectuur  en stabiliteit

Het  gebouw  wordt  opgericht  volgens  de architectuurplannen  opgemaakt  doorArchitect  Boucquez

Charlotte  bvba  en volgens  de stabiliteitstudie,  opgemaakt  door  het  ingenieursbureau  Behecon.

De  bouwheer  en  alle  aannemers  zullen  de  werken  uitvoeren  volgens  de plannen  van

bovenvernoemde  studiebureaus.  Nochtans  kunnen  na raadpleging  van  de architect  en ingenieur

wijzigingen  of  aanpassingen  aangebracht  worden  die nuttig  of noodzakelijk  zijn omwille  van

esthetiek,  of  techniek  of  vereist  door  de administratie.

Architect  Boucquez Charlotte bvba VANCA  projects  bv
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RUWBOUW

1.1. BESCHRIJVING  VAN  DE  WERKEN,  MATERIALEN  EN  LEVERINGEN

De residentie  "Hélène"  wordt  opgetrokken  in duurzame  materialen  van eerste  kwaliteit  en vrij
van alle  gebreken  die de soliditeit  en/of  esthetische  gaarheid  van het  gebouw  zouden  kunnen
schaden.

1.1.1. Het  afsluiten  van  de bouwplaats

De bouwheer  zorgt  voor  de voorlopige  afsluiting  van de bouwplaats.

Deze  afsluiting  moet beletten  dat  derden  zích toegang  kunnen  verschaffen  tot de werken.
De afsluiting  beantwoordt  aan  de voorschriften  van de gemeente  Moorslede.

Haar  onderhoud  valt ten laste  van de bouwheer  gedurende  de ganse  tijd van de onderneming.
De bouwheer  heeft  evenwel  het  recht  publiciteit  aan te brengen  op de afsluiting.

Bij  het  beëindigen  der  werken  wordt  de afsluiting  verwijderd  op kosten  van de bouwheer.

1.1.2. Diverse  aansluitinqen

Alle  tellers  worden  geplaatst  volgens  de voorschriffen  van de nutsleverende  maatschappijen,'

vmw
- 1 algemene  teller  is voorzien  in de kelder
- 1 individuele  teller  per  appartement  is voorzien  in de kelder

!g!
- 1 teller  per  appartement  is voorzien  in de kelder

elektriciteit

- 1 teller  per  appartement  is voorzien  in de kelder
- 1 teller  voor  de gemeenschappelijke  delen
- 1 teller  voor  de lift

De collectieve  aansluitingskosten  voor  water,  elektriciteit,  gas, teledistributie  en telefoon  en de
kosten  voor  plaatsing  van de individuele  tellers  ( water,  elektriciteit  en gas  ) vallen  ten laste  van
de kopers.  Hiervoor  wordt  door  de bouwheer  een forfaitair  bedrag  aangerekend  aan de koper
zoals  vermeld  in de verkoopovereenkomst  (bijzondere  voorwaarden).  De indienststellingskosten
die rechtstreeks  door  de distributiemaatschappijen  aan de koper  worden  gefactureerd  zqn niet
inbegrepen  in de bovenvermelde  forfait.

1.2. GRONDWERKEN  - UITGRAVINGEN  - GRONDOPRUIMING  - FUNDERINGEN

De uitgravingen  zijn diep  genoeg  om stevige  funderingen  te bekomen  en tevens  het  aanleggen
van sleuven,  riolen,  onderzoekskamers  en eventuele  draineringswerken  mogelijk  te maken.

ln de aannemingssom  zijn  begrepen  :

- alle  uitgravingen  in het  aÍgemeen,
- het  stutwerk,  de beschoeiingen,  enz...

De funderingen  zíjn vlak  en regelmatig.  De diepte  ervan  wordt  bepaald  doorde  aard  van de grond
die de last  van het  gebouw  moet  kunnen  dragen.  De uitgravingen  zijn loodrecht  en behoorlijk

gestut  teneinde  ongevallen  te voorkomen.  Het  bodemonderzoek  wordt  toevertrouwd  aan een
bevoegd  ingenieur  die instaat  voor  de studie  en de conceptie.

1.3. DRAAGSTRUCTUUR  EN  GEVELS

De dragende  wanden  worden  opgebouwd  uit beton  of  metselwerk  in tralieblokken  of  in volle
blokken..  De gevelwanden  worden  thermisch  geïsoleerd  volgens  de bepalingen  vermeld  in het
epb-verslag.

Architect  Boucquez  Charlotte  bvba VANCA  projects  bv
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De gevels  worden  enerzijds  opgetrokken  in crepie,  gebroken  wit, waarbij  bepaalde  geveldelen

geaccentueerd  worden  met  hout  of  een  zwarte  gevelbekíeding.

1.4. NlET-DRAGENDE  BINNENWANDEN

Alle  muren  (behalve  in  de  kelder)  worden  uitgevoerd  in  traditioneel  metselwerk  met

snelbouwstenen  of  thermoblokken  met  verschillende  diktes  ; achteraf  met  gips  bepleisterd.

1.5. NATuURSTEEN

De natuursteenpjaten voor de dorpels z0n afkomstig van de beste steengroeven. Kleur, structuur
en herkomst  te bepalen  door  de architect.

Alle stenen  worden  met  de grootste  zorg  afgewerkt  en samengevoegd,  zulks  conform  de

schetsen,  profielen  en tekeningen.

1.6. GEWAPEND  BETON

De betonstudie  wordt  toevertrouwd  aan  het  gespecialiseerd  bureau,  ingenieursbureau  Behecon.

De samenstelling  van  beton  wordt  bepaald  door  de verantwoordelijke  ingenieur  stabíÍiteit.

De hoofdwapening  ís in staal,  volgens  de plannen  van  de  ingenieur.

De coëfficiënten  van overbelasting  en spanning  worden  door  de verantwoordeHjke  ingenieur

bepaald.  De  bekistingen  zijn  strak  om alle  vervormingen  te voorkomen  die  door  het  aanstampen

of  triÍlen  mochten  veroorzaakt  worden.  Na verharding  van het  beton  worden  de bekistingen

verwijderd,  dit mits  de toelating  van de ingenieur  en onder  de verantwoordelijkheid  van de

aannemer.  Voorziene  werken  in beton  : de funderingsbalken  en funderingsplaten,  de trapslede

en de kolommen,  baíken,  lintelen  en wanden  volgens  studie  ingenieur.

1.7. VLOERPLATEN

De vloerplaten  worden  uitgevoerd  in volle  gewapende  betonplaten,  predaÍlen  of gewelven

volgens  voorschriften  van  de ingenieur.

1.8. BulTENSCHRÍJNWERKEN

1.8.1. ALU

De buitendeuren  aan  de inkoms  van  het  appartementsgebouw  worden  uitgevoerd  in aluminium.

Afwerkjng  en kleur  is te bepalen  door  de architect.

1.8.2. PVC

De buitenramen  van het  gelijkvloerse  appartement  en de appartementen  op de verdiepingen

worden  uitgevoerd  met  isolerende  PVC  profielen.

Alle  beglaasde  delen  bestaan  uit  isolerende  beglazing  met  u-waarde  1. O W/m2K.

Dikte  in functie  van de grootte  van het  chassis.

'i.g. DAKAFWERKING

í.g.í. Pla«e  daken

Meerlaagse  geïsoÍeerde  dakverdichting.  Het  dak  vertoont  een  voldoende  helling  ter  voorkoming  van

stilstaand  water.

De  uitvoering  gebeurt  door  een  gespecialiseerde  firma  die de nodige  waarborgen  biedt.

Een  1 0-jarige  waarborg  wordt  verstrekt  door  de uitvoerder  mits  regelmatig  onderhoud.

Architect  Boucquez Charlotte bvba VANCA projects  bv
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í.g.z. Afdichtinq  parkinq

Uit te voeren  met  gewapend  bitumen  en onrotbaar  polyesterroofing  of  gelijkwaardig.  Uitvoering
door  gespecialiseerde  firma.

1.10. ISOLATIE

1.I0.1. Hydro-isolatie

Overal  waar  nodig  zal  een roofing  of  gelijkwaardige  folie  aangebracht  worden  om indringing  van
opstijgend  vocht  te vermijden.

1.10.2.  Thermischeisolatie

de gevels  worden  geïsoleerd  met  harde  isolatiepanelen  uit  PIR/PUR  of  EPS, dikte  conform  de
geldende  wetgeving  inzake  EPB  regelmentering.

het  glaswerk  doorde  isolerende  glaspartijen  ; hier  wordt  gebruik  gemaakt  van  dubbel  isolerend
glas  met  een U-waarde  van 1. O W/m'K

dakdichting  met  geïntegreerde  thermische  isolatie  uit PUR, met  een minimale  dikte  conform
de geldende  wetgeving  inzake  EPB  regelmentering.

1.10.3.  Akoestische  isolatie

Het  gebouw  voldoet  aan de akoestische  norm  NBN  S01-400-1  -  normaal  akoestische  comfort.

De dek-  of  chapevloeren  bestaan  uit een  combinatie  van thermische  en akoestische  isolatie
volgens  het  principe  van de"vlottende  deklaag".

Op de ruwe  betonoppervlakte  wordt  een thermische  isolatiechape  aangebracht  op de
verdiepingen.  Op deze  laag  wordt  een akoestische  isolatielaag  aangebracht.
Op het  gelijkvloers  wordt  gespoten  PU  voorzien.

Daarop  wordt  een afwerkingschape  gelegd  met  dikte  en afwerking  in functie  van de vloer-
bekleding  (hout,  keramiek  of  natuursteen)

1.11. REGENWATERAFVOEREN

De afvoerbuizen  voor  het  regenwater  worden  onzichtbaar  weggewerkt  in de interne  kokers.

1.12. RIOLERINGSNET

De binnenrioleringsbuizen  van de sanitaire  installatie  zqn kunststofbuizen  type  Geberit  (of  gelijk-
waardig).

De leidingen  vertonen  een voldoende  helling  en hebben  een adequate  doorsnede  teneinde  een
vlugge  lozing  van het  afval-  en huishoudwater  te verzekeren.
De buizen  zijn uitgerust  met  de nodige  ellebogen,  verbindings-  en verloopstukken.

Buitenriolering  en riolering  in volle grond  wordt  uitgevoerd  met  buizen  in kunststof  met  Benor-
garantie  die rechtstreeks  uitmonden  in de stadsriool,  conform  de gemeentelijke  verordeningen.

1.13. BALKONS

Vorm, kleur  en structuur  te bepalen  door  de architect.
Balkonleuningen  in aluminium  gemoffeld,  met  glasinvulling.

1.14. TERRASSEN

De terrassen  op het  gelijkvloers  worden  uitgevoerd  met  tegels  of  betonklinkers
De terrassen  op de verdiepingen  en dakterrassen  worden  bedekt  met  tegeÍs.
Kleur  en structuur  te bepalen  door  de architect.

Architect  Boucquez  Charlotte  bvba VANCA  projects  bv
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AFWERKING  GEMENE  DELEN

De afwerking  is evenredig  met  de standing  van  het  gebouw.

2.1. INKOM

Deurensemble  in alu + glas  die ten allen  tijde  geopend  kan  worden.

In inkomsas  wordt  een  belplaat  + appartementnummering  + videofoon  voorzien.

Vloer  .' keramische  tegel  van  hoogwaardige  kwaÍiteit.

Muren  : afgewerkt  met  een  duurzame  decoratieve  afwerkingslaag

Plafond  : verlaagd  plafond  met  sierverlichting  bediend  met  infraroodbewegingsschakelaar.

2.2. LOKAAL  "VUILNIS"

vloer  : gepolierde  betonvloer

muren  .' metselwerk  meegaand  gevoegd  of  betonwanden

dubbele  dienstkraan  met  afsluitkraan

2.3. GELIJKVLOERSE  GANG,  OVERLOPEN  VERDIEPINGEN  EN  TRAPPENHUIS

Vloer  gelijkvloerse  gang  + overlopen  op de verdiepingen:  keramische  tegels  van hoogwaardig

kwaliteit

De trappen  worden  uitgevoerd  in beton  en achteraf  betegeld.

Trapleuning  in metaal,  geschilderd  of  gemoffeld.

Muren  afgewerkt  met  een  duurzame  decoratieve  afwerkingslaag.

Plafonds  afgewerkt  met  spuitpleister  en schilderwerk.

2.4. POORTEN  GARAGES

2.4Á. Inkom  kelder  qaraqe

Sectionaalpoort  met  elektrische  aandrijving  en afstandsbediening

Kleur  te bepalen  door  de architect.

2.4.2. Individuele  qaraqes

Voorgelakte  sectionaalpoorten  met  elektrische  aandri)ving  op afstandsbediening

Kleur  te bepalen  door  de architect.

2.5- KELDERS

- vloer  : gepolierde  betonvloer

- muren  : metselwerk  proper  gevoegd  of  betonwanden

- pjafond  .' gladde  predaffen  uit  beton

In het  Iokaal"watertellers"  is een  dubbele  dienstkraan  voorzien.

2.6. BUITENAANLEG

De  tuinaanleg  zal uitgevoerd  worden  volgens  het  uitgewerkte  groenplan.  Dit alles  omvat

nivelleren,  aanbrengen  van  teelaarde  boven  de ondergrondse  constructies,  het  aanbrengen  van

aangepaste  beplantingen.  De tuinaanjeg  zal  zoveel  mogelijk  de privacy  van de appartementen

op het  gelijkvloers  garanderen.

Architect  Boucquez Charlotte bvba VANCA  projects  bv
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2.7. SCHILDERWERKEN

9/ 20

De gemeenschappelijke  gedeeltes,  uitgezonderd  de kelders,  worden  met  schilderwerk
afgewerkt  :

- liftdeuren

- muren,  plafonds  en deuren  van de inkomhallen,  overlopen  en trapzalen

Architect  Boucquez  Charlotte  bvba VANCA  projects  bv



RESIDENTIE  "Hé.lène' LASTENBOEK  dd. 01-03-2020 10/  20

3. DE  AFWERKING  VAN  HET  GEBOUW

Deze  renders  zijn  illustratief  en z0n niet bindend

Architect  Boucquez  Charlotte  bvba
VANCA  projects  bv



RESIDENTIE "Hé/é/?6"' LASTENBOEK  dd. ü1-03-2020 11/20

3. 1. PLEISTERWERKEN  - CEMENTERING

De  muren  en de  plafonds  zullen  vlak  afgewerkt  worden.

De betonnen- en of metselwerkwanden zfin afgewerkt met pleisterwerk. De verticale en
uitspringende  hoeken  worden  beschermd  met  hoekijzers  k»t plafondhoogte.  De betonnen-  of

metsejwerk  wanden  van de douchecellen  en de badkamer  t.h.  v. het  bad  worden  gecementeerd.

De  plafonds  van  de appartementen  worden  afgewerkt  met  spuitpleister.

De wanden  van kelderbergingen  zijn  in beton  (glad)  of  zichtbaar  metselwerk.  De  plafonds  van

de kelderbergingen  zijn  in betonnen  predallen  (glad).

3.2. DE  MUURBEKLEDING

De  muurtegels  zijn  faiëncetegels  bestand  tegen  chemische  inwerking.  Met  de grootste  zorg  uit

te voeren.

De  voegen  worden  uitgevoerd  in natuurkleur  of  wit.

Faiëncetegels  volgens  keuze  van  de koper  voor  zover  nog  niet  geplaatst  met  een  handels-

waarde  van  30,25  EUR/m2  (BTWinclusief)  -  plaatsing  niet  inbegrepen.

Detaifferinq  :

- keuken  : tussen  het  werkblad  en de hangkasten  (afmeting  minimum  10  cm  x 10  cm)

- badkamer  muurbekledingtot10vierkantemeter(20vierkantemeterbijtwee

badkamers):

3.3. VLOEREN  EN  VLOERBEKLEDING  IN  HET  ALGEMEEN

3.3.1. TeqeMoeren

gemeenschappelijke  inkom  + gemeenschappeÍijke  hall  en overlopen  : hoogwaardige

keramische  tegels  60x60  cm

living,  inkom,  keuken,  badkamer,  douchelokaal  (waar  aanwezig  op de  plannen),  WC,

berging  privé  gedeelte  : keramiekvloer  naar  keuze  voor  zover  niet  geplaatst.

Handelswaarde  : 50  EUR/m2  (BTWinclusief),  niet  geplaatst.

slaapkamers : laminaatparket  (type Quick-Step of  gelfikwaardig  ) of keramische vloeren
voor  zover  niet  geplaatst

Handelswaarde  :50  EUR  /m2  (BTWinclusief),  niet  geplaatst

Aluminium  profiel  tussen  kamers  met  verschillende  vloerafwerking.

Er  is een  vrije  keuze  van  vloeren  in zover  deze  nog  niet  gepÍaatst  zijn.

De afmetingen  van de te kiezen  tegeMoeren  zijn  minimum  30 cm  x 30 cm en dienen  zich  te

beperken  tot  de maximum  afmetingen  van  60 cm  x 60 cm.  Vloeren  met  afmetingen  groter  dan  60

cm  x 60  cm  brengen  een  meerprijs  met  zich  mèe,  volgens  offerte  plaatser.

3.3.2. Plinten

In de badkamers  stuiten  de faïencetegels  onmiddellijk  op de vloer.

Bij  natuursteenvloeren  komen  natuursteenplinten.

Bij  keramiekvloeren  zijn  standaard  de pÍinttegels  in overeenstemming  met  de vloer,  met  een

handelswaarde  van 14,52  EUR/m  (BTWinclusief)

Bij  laminaat  bevjoering  komt  er  een  fineerhout  plint  in overeenstemming  met  de 1aminaat.

3.3.3. Venstertabletten  + deurdorpels

De tussendeurdorpels  worden  uitgevoerd  d.m.  v natuursteen  dorpels

Tussen  verschillende  vloerbekledingen  kunnen  eveneens  elastische  voegen  gebruikt  worden  om

natuurlijke  uitzetting  van  de vloerbekledingen  toe te laten.

3.4. VASTMEUBILAIR

Badkamermeubel

Architect  Boucquez Charlotte bvba VANCA projects bv
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Lavabomeubel  met  integraaltablet  met  één  of  twee  lavabo('s)  volgens  toepassing,  onderkast  met

spiegel.  Alles  volgens  ontwerp  te maken  door  de architect.

3.5. SCHRIJNWERK

3.5.1. Buitenschriinwerk

Alle  ramen  van  de appartementen  worden  uitgevoerd  met  geïsoleerde  PVC  profielen.  Kleur  en

afwerking  te bepalen  door  de architect:  RAL  kleur  aan  de buitenzijde,  wit  aan  de binnenzijde.

Een  dubbele  isolerende  beglazing  met  U-waarde  1. 0 W/m2K  wordt  geplaatst  in alle  ramen  van  de

appartementen.

Dikte  in functie  van de grootte  van het  raam.

3.5.2. Binnenschriinwerk

De binnendeuren  zijn  volkern  schilderdeuren  met  houten  omlijsting,  klaar  om  te schilderen.  Dikte

deurblad  40 mm  -  aluminium  paumellen.

De  inkomdeuren  van  de appartementen  zijn  veiIigheidsinkomdeuren.

Deze  deuren  zijn  afgewerkt  om te schilderen  en hebben  een  EI 30 brandweerstand.  Tevens  zijn

deze  deuren  uitgerust  met  veíligheidscílinderslot  met  driepuntsÍuiting,  dievenklauwen  en een

spionoog.

Verlaagde  plafonds  waar  nodig  voor  de doorvoer  van  mechanische  extractie  en leidingen.

3.5.3. Sluitwerk

De alu ingangsdeuren  van het  appartementsgebouw  zijn vrij  toegankelijk.  De 2e inkomdeuren

worden  voorzien  van een  elektrisch  slot, te bedienen  vanaf  de appartementen,  via videofonie.

Verderzijn  cjrindersloten  voorzien  voorde  inkomdeur  van  elk  appartement  en de toegangsdeuren

naar  trapzaal  en lift in kelder,  welke  met  elkaar  in combinatie  staan.  Van het  geheel  zal  een

sleutelplan  gemaakt  worden  door  gespecialiseerde  firma  zoals,  LITTO  of  gelijkwaardig.

Siertrekkers  in inox  zullen  volgens  aanduiding  en keuze  architect  aangebracht  worden  aan  de

hoofdinkoms  op geÍijkvloers.

In de privatieve  delen  (appartementen)  zijn  deurknoppen  en deurkrukken  voorzien.

3.6. KEUKEN

Keukenkasten  volgens  detailplan.'

- a//e fronten  en zichtzijden  in laminaat  met  AIRTEC-kanten

Corpussen  in melamine  met  PUR  verlijmde  kanten

- sokkels  met  watervaste  muÍtiplex

- zelfremmende  lades  en scharniren  van  het  merk  BLUM  LEGRABOX

- de werkbladen  zijn  vervaardigd  uit  laminaat,  standaardkleur

- elke  keuken  wordt  voorzien  van anti-slip  matjes,  bestekÍade,  beschermingsbodme,  jnox

vuilnisemmer  en handdoekrekje  in spoelbakkast

De voÍgende  toestellen  zijn  meegeleverd.'

- inbouw  spoeltafel  in inox  met  twee  spoelbakken,  type  Franke

- ééngreepsmengkraan  type  Franke  met  beweegbare  uitloop,  chroom

- keramische  elektrísche  kookplaat  met  4 ZO/?6)S,  type  SMEG

- frigo,  type  SMEG,  j deur  -  1 6L, energieklasse  A

- dampkap  + verlichting

- vaatwasmachine,  type  SMEG  energieklasse  A+

- oven  multifunctie,  type  SMEG,  op hoogte  in kolomkast,  energieklasse  A

De  keukentoestellen,  alsook  de dampkap  zíjn  van  het  merk  SMEG.
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Van de keuken  zal  een  afzonderlijk  dossier  samengesteld  worden  met  tekeningen  en technische
documentatie  van alle toestellen  en apparaten.  Dit wordt  door  de installateur  van de keukens
overhandigd.

Het  overzicht  van budget  per  appartement  (BTW  incl)

O0.O1-

O0. 02-

O0. 03-

O0. 04-

00.05-

O0. 06-

O0. 07-

O1.O1-

01.02-

OI. 03-

OI. 04-

01.05-

01.06-

OI. 07-

02.01-

02. 02-

02. 03-

02. 04-

11.82100 €

11.784,65  €

11.996,40  €

11.843,94  €

11.843,94  €

11.843,94  €

11.843,94  €

11. 435, 69 €

12. 250,50  €

12.165,80 €

1 2. 165,80  €

12. 774,27  €

12. 165,80  €

12.  004,  87 €

12.325,04  €

11.339,97  €

1í.325,58  €

9.764,55 €

SANITAIRE  INSTALLATIE

De sanitaire  installatie  wordt  berekend  en uitgevoerd  conform  de normen  en voorschriften  van
de waterleidingsmaatschappij.

3.7.1. Afvoerleidinqen

Worden  uitgevoerd  in"Geberit"  buizen  (of  gelijkwaardig)  en hebben  een aangepaste  diameter.

3.7.2. Leidin,q  voor  warm  en koud  water

Worden  uitgevoerd  in meerlagige  leidingen,  geplaatst  in een mantelbuis.

Geen  enkeÍe  verbinding  is gemaakt  in chapes  of  muren  (behalve  de aansluiting  van de
apparaten)

3.7.3. Sanitaire  toestellen

Alle  apparaten  en toebehoren  zijn voorzien  in witte  kleur  en worden  geplaatst  zoals  op de

plannen  aangeduid  met  eventueel  kleine  wijzigingen.  Alle  toestellen  zijn van eerste  kwaliteit.
Kwaliteitskraanwerk  cfr. brochure  opgesteld  door  facq.

BADKAMERS

- lavabomeubel  samengesteld  uit:

integraaltablet  in kunstmarmer  of  gelijkwaardig  met 1 of 2 lavabo  ('s) , spiegel  zonder

verlichting. De lavabo('s) zfin uitgerust met ééngreepsmengkraan  met vaste uitloop met
alle toebehoren.  Aantal  lavabo's  volgens  plan

- Bad  in acryl,  afmeting  ca. 180  x 80 cm met  cerasprint  mengkraan  of  gelijkwaardig

- Douchetub,  volgens  type  architectur.  Metakim  tub, wit, afmeting  variable  en volgens  plan
- thermostatische  douchemengkraan  + flexibele  verstevigde  slang  met  sproeier  +

douchegarnituur.
- Douchewand  in glas
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WC

- Sanbloc  Geberit  met  hangwc.  Toiletzitting  uit  witte  kunststof  + papierrolhouder

- handlavabo  (Lave-mains)  type  saval  40 cm  wit, met  vaste  wastafelkraan  enkel  koud  water

DOUCHECEL  (volgens  plan)

- lavabo  in douche  : opbouwmodel  in witte  kunstmarmer  + ééngreepsmengkraan  met
automatische  Jediging  + spjegel

- Douchetub,  volgens  type  architectur.  Metalrim  tub, wit, afmeting  variable  en volgens  pían
- thermostatische  douchemengkraan  + flexibele  verstevigde  slang  met  sproeier  +

douchegarnituur.

- Douchewand  in glas

Het  overzicht  van  budget  per  appartement  (BTW  incll)

O0.O1 -

00.02  -

00.03  -

O0. 04 -

O0. 05  -

00.06  -

00.07-

O1.O1 -

0 í.02  -

01 .03  -

01.04  -

01.05-

0 j.06-

01 .07-

02 .01 -

02. 02  -

02.03  -

02. 04 -

€ 4. 923.  32

€ 4.923.32

€ 4.952.36

€ 4.952.36

€ 4.952.36

€ 4.952.36

€ 4.952.36

€ 4.923.32

€ 4.923.32

€ 4.923.32

€ 4.952.36

€ 4.952.36

€ 4.952.36

€ 4.923,32

€ 7.423,06

€ 4. 782.  96

í4.g23.32

í4.g23.32

LUCHTVERVERSING

De verluchting  van  WC's,  badkamers,  douches,  keukens  en bergingen  wordt  uitgevoerd  met een
individueel  vraaggestuurd  mechanisch  verluchtingsysteem  conform  EPB.

De afmetingen  van de verschillende  verluchtingsbuizen  worden  berekend  in functie van het
nodige  debiet.

Indien  door  de koper  een  droogkast  geplaatst  wordt,  dient  deze  van  het  type  met  ingebouwde

condensator  te zijn.

s.g.

s.g.í.

ELEKTRICITEIT

Alqemeen

Aard  van  de stroom  220/380  Volt  - wisselstroom.

De  installatie  is conform  de voorschriften  van  de netwerkbeheerderFluvius.

Ze is volstrekt  individueel  en van  het  ingewerkte  type.

De installatie  voorziet  verdeelkolommen  voor  de gemene  delen, de appartementen  en de liften.
De hoofdschakelaar  en het hoofdverdeeldbord  worden geplaatst  in de nabijheid  van de meter-
kast.  Een  individueel  verdeelbord  met automaten  en differentieelschakelaars  is aanwezig  in elk
appartement.
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De toebehoren zfin van een witte kleur en modern design. Bewegingsschakelaars  in de
gemeenschappelijke  delen. De leidingen  gaan  vanaf  de verdeelborden  naar  de verschillende
lichtpunten  en contactdozen.

De installatie  wordt  opgeleverd  met  lamphouder  en lampen  maar  zonder  verIichtingsarmatuur
en is gekeurd  door  een  erkend  controleorganisme.
Is evenwel  voorzien  : de verlichtingsarmatuur  in de gemene  delen

3.!9.2.

a.g.:i.í.

3.9.2.2.

3.9.2.3.

3.9.2.4.

3.g.2.5.

3.!9.2.6.

3.!9.2.7.

3.9.2.8.

Verder  zijn  er  volgende  voorzieningen  :

Appartement

Íiving

2 lichtpunten  + 2 schakelaars  (zit-  en eethoek)
5 stopcontacten  op plinthoogte
I aansluitpunt  TV  -
1 bel  + videofooninstalIatie

1 UTP  aansluitpunt

keuken
I lichtpunt  centraaÍ  boven  aanrecht+  schakelaar
1 stopcontact  voor  koelkast
1 stopcontact  voor  elektrische  kookplaat
1 stopcontact  voor  dampkap
2 stopcontacten  op werkbladhoogte
1 stopcontact  voor  vaatwasmachine
1 stopcontact  voor  de combi-microgolfoven

inkomhal
- 1 lichtpunt,  2 schakelaars
- 1 stopcontact  op plinthoogte

W.C.

1 lichtpunt  centraal,  I schakelaar

sÍaapkamers
- 1 lichtpunt:  1 centraal  aan plafond  + 1 schakelaar  dubbele  richting
- 3 stopcontacten
- 1 aansluitpunt  TVíinternet  + UTP  in de grote  slaapkamer

badkamer
- 1 lichtpunt  centraal  + verlichting  boven  wastafel
- 1 dubbel  stopcontact  in badkamermeubilair

- 1 stopcontact  voor  de handdoekradiator

douchekamer
- 1 lichtpunt  aan  het  plafond  en boven  de wastafel
- 1 dubbel  stopcontact

berging
- 1 centraal  lichtpunt*  1 schakelaar
- 1 stopcontact

- 1 stopcontact  wasmachine
- 1 stopcontact  droogkast
- 1 stopcontact  cv  ketel

zekeringkast

a.g.z.g. garage/berging
- 2 stopcontacten  aangesloten  op de teller  van het  appartement

- 1 centraal  lichtpunt  in de garage  aangesloten  op de teller  van het  appartement.
- 1 stopcontact  voor  poort
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3.10. VIDEO  EN  PARLOFONIE

Een volledige  video-  parlofooninstalIatie  bedient  alle appartementen.  Een beldrukknop  aan de
ingangsdeur  van íeder  appartement  is aangesÍoten  op de twee-toonzoemer  van de videofoon.
leder  appartement  heeft  een drukknop  die het  elektrisch  slot  van de sasdeur  in de inkomhal  in
het  gebouw  aandrijft.

per  appartement  : 1 drukknop  aan de videofoon  en I drukknop  aan  de inkomdeur.  De video-  en
parlofoon  met  drukknoppen  en naambordjes  wordt  decoratief  ingewerkt  in de inkomhal  van het
gebouw.

3.fi. DATA  UITRUSTING

jn ieder  appartement  wordt  het  buizennet  en bekabeling  voor  de RJ45  (UTP)  aansluitpunten  in
de living  en in de slaapkamers  uitgevoerd.

3.12. TV

De buisleidingen  en de bekabeling  zijn voorzien  voor  de eventuele  aansluiting  van het TV
stopcontact  van de living  en van één slaapkamer  op het  teledistributienet.

3.13. VERWARMING

De appartementen  worden  individueel  verwarmd  d.my.  een condensatieketel  op aardgas  in
combinatie  met  vloerverwarming.  De gaswandketel  is van het  merk  Vaillant  of  gelijkwaardig.  De
besturing  gebeurt  bij  middel  van kamerthermostaat  met  dag-  en nachtregelíng  geplaatst  ín de
living.
De íeidingen  worden  uitgevoerd  met  meerlagige  leidingen  geplaatst  in een mantelbuis.

Onderstaande  temperaturen  worden  verzekerd  bij  een buitentemperatuur  van - 8o C.
Voor  het  aanpalend  appartement  wordt  een temperatuur  van + lOo C genomen.

hall
ííving  en keuken
slaapkamers
badkamers

: 16o C
: 22a C

: 18o C
: 24"  C

3.14. WARMWATERPRODUCTIE

De warmwaterproductie  in de appartementen  gebeurt  door  middel  van de centrale  verwarmings-
ketel  (gas).  Leidingen  uitgevoerd  jn meerlagjge  buisen  vojgens  buis-in-buis  systeem.

3.15. KOUD  WATER

De waterbedeling  gebeurt  voor  elk appartement  via een  individuele  teller. Alles  volgens  de

voorschriften  van de watermaatschappij.

3.16. DE  LIFT

Elektromechanische  personenlift.  De lift  bedient  alle verdiepingen.

Technische  kenmerken.'

Nuttige  last : 630  kg (=  gewicht  van 8 personen)

Aard  van de bediening  : automatische  drukknoppen
Littdeuren  : telescopische  autornatische  schuifdeuren
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.' muurbekleding  met  spiegel  en gestratifieerde,  skinplate  of  inox panelen.

De lift  is gekeurd  vóór  indienststelling  door  een erkend  organisme.

Telefonisch  verbinding  tussen  de liftkooi  en een  bewakingscentrale.

3.17.

3.17.1.

SCHILDERWERKEN

Binnenwerk

de privatieve gedeelten t.t.z. de appartementen  zelf  zijn niet  voorzien  van schilder-  en
behangwerk.

de gemeenschappelijke  gedeeltes,  uitgezonderd  de kelders,  worden  met  schilderwerk
afgewerkt  of  samengevat

s liftdeuren

s muren  en plafonds  en deuren  in de inkomhallen,  overlope  n en trapzalen
s metaalwerk  wordt  geschilderd  of  is gelakt  of  gemoffeld

3.18.  OMGEVINGSWERKEN

De toegang tot de inkom  zal  aangelegd  worden  volgens  een detailplan  van de ontwerper.

Tuin : deze  wordt  genivelleerd  en aangeplant  volgens  het  tuinplan.

Deze  omgevingswerken  worden  uitgevoerd  van zodra  de toestand  van de werf  dit toelaat  en in

functie van de weersomstandigheden. Deze  werken  zijn totaal  onafhankeÍijk  van de contractueel
overeengekomen  uitvoeringstermijn  voor  de appartementen.

a. íg. ZONNEPANELEN

Aan  de EPB-vereiste van hernieuwbare  energie  wordt  voldaan  d.my.  zonnepanelen.  Elk  van de
privatieve wooneenheden  zal  beschikken  over  een  individuele  fotovoltaïsche  installatie,  waarbij
de zonnepanelen  zullen  geplaatst  worden  op het  gemeenschappeÍijke  platte  dak.

Het aantal wordt vastgelegd in functie van de geldende  E-peileis  op het ogenblik  van de
vergunningsaanvraag  zodat de norm  gehaald  wordt  (E35). Extra  panelen  kunnen  geplaatst
worden  mits tijdige verwittiging en zolang  erruimte  beschikbaaris  en zolang  de stabiliteit  van het
dak  niet  in het  gedrang  komt.

3.20. OPLEVERING

De appartementen  worden  borstelschoon  opgeleverd.

Architect  Boucquez  Charlotte  bvba VANCA  projects  bv



RESIDENTIE  "Hélène" LASTENBOEK  dd. 01-03-2020 18/  20

4. ALGEMENE  VERKOOPSVOORWAARDEN

4.1.  Principe

De panden  worden  verkocht  sleutel  op de deur, volgens  de plannen  en tekeningen  van de
architect  en conform  het  lastenboek  dat  de koper  erkent  ontvangen  te hebben.

Waar  het  verkochte  goed,  bij  aankoop,  in de meeste  gevallen  nog  niet  voltooid  is, gebeurt  deverkoop

aan de hand  van de hiernavolgende  documenten:

*  De plannen  gehecht  aan de basisakte  en in voorkomend  geval,  de gewijzigde  plannen
gevoegd  bij  de notariële  verkoopakte.

*  Het  lastenboek  dat  de uit te voeren  werken  en de te gebruiken  materialen  omschrijft;

*  De notariële  basisakte  met  het  bijhorend  reglement  van de mede-eigendom.

4.2.  Plannen  en  tekeningen

De plannen  die aan de kopers  overhandigd  worden  dienen  als basis  voor  het  opmaken  van de
verkoopcontracten.  Zij  werden  te goeder  trouw  opgemaakt  door  architect,  gecontroleerd  en goedgekeurd
door  Vanca  projects  by  en worden  als basis  genomen  voor  de gegevens  voortkomend  in de notariële
akten.

Alle  op de tekeningen  of  in de technische  omschrijving  genoemde  maten  zijn  plus  minus  maten.  De
verschillen  die er  zouden  zijn, in min of  meer,  al overtrof  het  verschil  meer  1/20,  zullen  aanzien  worden  als
geoorjoofde  afwi)kjngen.  jn geen  geval  kunnen  partijen  zích op deze  afwijkingen  beroepen  om een
vordering  tot  schadeloosstelling  of  vergoeding  in te steljen  of  ontbinding  van de koop  te eisen.

De aanduiding  van meubilering,  uitrusting  en/of  toestellen  op de plannen  en visualisaties  zijn enkel

illustratief  en ten titel  van inlichting.

De bouwheer  en de architect  hebben  elk  het  recht  aan de plannen  wijzigingen  aan te brengen  die zij  nuttig
of  noodzakelijk  zouden  achten,  hetzij  om ze in overeenstemming  te brengen  met  het  gebruik  van nieuwe
materialen,  hetzij  om redenen  van artistieke,  technische,  wettelijke  of  esthetísche  aard.

De bouwheer  behoudt  zich  het  recht  voor  wijzigíngen  aan te brengen  in de keuze  van de materialen  voor

zover  deze  wijzigingen  geen  nadeel  berokkenen  aan de in het  verkooplastenboek  voorziene  kwaliteit.
Dergelijke  wijzigingen  kunnen  voortvloeien  uit economische  noodwendigheden  (afwezigheid  op de markt

van de voorziene  materiaÍen,  minderwaarde  in de kwaliteit,  onverenigbare  vertragingen  in leveringen,  enz.)
of  om reden  van afvtezigheid,  faÍing  or  onvermogen  van de leveranciers  of  onderaannemers.

De secties  van de kolommen  en balken  worden  bepaald  door  de ingenieur  stabiliteit,  onder  toezicht

van de architect.  Zichtbare  balken  en kolommen  zullen  als normaal  beschouwd  worden,  evenals
sommige  leidingen  en kokers  al of  niet  vermeld  op de plannen.

4.3.  VVjzigingen

De koper  kan geen enkele  wijziging  aan de gemeenschappelijke  delen vragen.  Hij  mag  slechts

wijzigingen  vragen  voor  de privé-gedeelten  die hij  koopt.

De wijzigingen  die aan de korte  technische  beschrijving  of  binnen-indeling  van de appartementen,  op

aanvraag  van de kopers,  zouden  worden  aangebracht,  zulíen  enkel  en alleen  de afwerking  en de
scheidingswanden  in het  appartement  mogen  betreffen,  met  uitsluiting  van de ruwbouw,  de dragende
muren,  de gemeenschappelijke  delen,  de gevels  en de dakbedekking.  De wijzigingen  die door  kopers
zouden  aangebracht  worden  aan  de korte  technische  beschrijving  op vraag  van de kopers,  zullen  enkel
de voltooiing  van de privatievenmogen  betreffen.

VVijzigingen  zullen  ereIoonverrekeningen  van de architect  en eventueel  ingenieur  tot gevolghebben,
vermeerderd  met  een administratief  bedrag  van 250  euro. (exclusief  BTl/V)
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Alle  wijzigingen  worden  met de dossierbeheerder  besproken,  waarna  een uitvoeringsplan  wordt  opgemaakt
en ter  ondertekening  wordt  opgestuurd.  Pas  na ontvangst  van het  voor  akkoord  ondertekende
uitvoeringsplan  wordt  de wijziging  definitief.  Dit  uitvoeringsplan  moet  in het  bezit  zijn van de
dossierbeheerder  minstens  één  maand  voorafgaandelijk  de uitvoering  van de betrokken  werken.

Het  staat  de bouwheer  steeds  vrij  de door  de koper  gevraagde  wijzigingen  te aanvaarden  of  te weigeren.
De architect  zal  beslissen  over  de mogelijkheid  van de uitvoering  etvan,  zij  mogen  in ieder  geval  geen
vertraging  voor  de bouwwerken  van de andere  eigenaars  meebrengen.

De koper  die wijzigingen  verlangt  aan  te brengen,  zal  aan  de aannemer  of  de leverancier  die het  werk
onder  zijn  bevoegdheid  heeft  of  voor  levering  van het  materiaal  gecontacteerd  werd, schriftelijk  opdracht

geven de w0ziging  in werk  of  levering  voor zijn  rekening  uit te voeren,  aan  een  overeengekomen  prijs  of  in
regie.

De wijzigingen,  bijbestellingen  of  supplementen  zijn  contant  betaalbaar  minstens  een maand  voor  de
uitvoering  van deze  werkzaamheden.

In verband  met  de opgenomen  totaalwaarden  dient  gemeld  dat, bij  de keuze  door  de koper  van een andere
handelswaarde,  het  prijsverschil  meer  kan  bedragen  dan  het  verschil  tussen  de handelswaarden,  dit  ten
gevolge  van de kjeine  hoeveelheid,  andere  wijze  van plaatsing  of  meer  snijverlies  bij  grotere  formaten.

Ingeval  de koper  wijzigingen  aanbrengt  in de indeling  van het  appartement,  een  keuze  van materialen  doet

die sterk afwijkt van het voorziene of een verandering  in de wfize  van afwerken  van het appartement
beveelt,  is de uitvoeringsterrmjn  in de verkoopovereenkomst  niet  meer  gegarandeerd.

Tussenkomsten  voor  de koper  en eventuele  wijzigingen  van de oorspronkelijke  plannen,  of

decoratiewerken  maken  geen  deel  uit  van deze  overeenkomst.  De kostprijs  voor  de veranderingen  dient
verhoogd  te worden  met  de erelonen  van de architect.

Het  is de koper  verboden,  vóór  de oplevering  van het  aangekocht  goed,  zelf  (of  door  derden)  werken  uit te
voeren  (of  te laten  uitvoeren).

Indien  materialen  of  werken  uit  de aanneming  gelicht  worden  heeft  de bouwheer  het  recht  om een
administratieve  kost  en een  winstderving  van 25%  aan te rekenen  op het  te verrekenen  bedrag.

4.4.  Materialen

De bouwheer mag ten allen tfide materialen vermeld in dit lastenboek vervangen door andere gelijksoortige
en gelijkwaardige  materialen.

De aandacht  van de kopers  wordt  gevestigd  op het  feit  dat  het  gebouw  nieuw  is en dat  zich  bijgevolg  een
lichte  algemene  of  gedeeltelijke  zetting  kan  voordoen,  alsmede  een eventuele  uitzetting,  veroorzaakt  door
temperatuurschommelingen,  waardoor  lichte  barsten  kunnen  verschijnen,  waarvoor  noch  de bouwheer,
noch  de architect  ontwerp  en/of  uitvoering,  noch  de ingenieur  of  de aannemer  verantwoordelijk  kunnen
worden  gesteld.  De bouwheer  is ook  niet  verantwoordelijk  voor  de schade  teweeggebracht  door  te
vroegtijdige  schilder-  en behangwerken  door  de kopers.

4.5.  Toegang  tot  de  werf

Het  is de koper  niet  toegelaten  de werf  te betreden  vóór  de voorlopige  oplevering  van het  desbetreffende
pand.

De toegang  tot  de werf  voor  de koper  of  zíjn afgevaardigde  kan  in uitzonderlijke  gevallen  toegelaten

worden  mits  voorafgaande  aanvraag  en de uitdrukkelijke  toestemming  van de bouwheer  en dit  dan
uitsluitend  in het  gezelschap  van de verkoper  of  zijn  afgevaardigde.  Dit  in het  kader  van de veiligheid  en
discipline  op de werf.

4.6.  Uitvoeringsvoorvtaarden

Het  privatief  moet  ter  beschikking  gesteld  worden  van de koper  binnen  de termíjn  bepaald  inde
verkoopovereenkomst.
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Met  het  ter  beschikking  stellen  wordt  bedoeld  dat  het  verkocht  privatief  voldoende  is afgewerkt  om gebruikt

te kunnen  worden  overeenkomstig  zijn  bestemming.  De  termijn  hiervoor  zal  nochtans  kunnen  verlengd

worden  ingeval  de vertraging  te wpten  js aan  een  feit  dat  onafhankeHjk  is van de wil  van  de bouwheer.

Worden  als  dusdanig  aanzien:  staking,  zelfs  gedeeltelijke,  heirkracht  voortvloeiende  uit  oorlog,  opstand,

moeilijkheden  met  de verkeersdiensten,  abnormale  vertraging  in de leveringen,  gebrek  aan

arbeidskrachten,  ongunstige  weersomstandjgheden,  faillissement  van  één  van  de aannemers  enz. Deze

opsomming  is niet  beperkend.

De termijn  zal  eveneens  verlengd  worden  met  minimaal  20 werkdagen  indien  de koper  veranderingen

vraagt  aan  de bouwplannen  betreffende  zijn  privé-gedeelte.

Ten  slotte,  in geval  de koper  niet  stipt  betaalt,  zal  de uitvoeringstermijn  verlengd  worden  met  een  zelfde

aantal  dagen  als  de vertraging  in de betaring.

De tijdelijke  onderbreking  brengt  een  verlenging  mee  van de termijn,  verhoogd  met  de tijd  die  normaal

nodig  is om de werf  opnieuw  in werking  te stellen.

De  dagen  van weerverlet  (regen,  vorst,  hevige  wind,  enz.)  worden  opgevraagd  bij  de confederatie  bouw  en

het  KMI  en beïnvloeden(verIengen)  de uitvoeringstermijn.

De verlenging  van  termijn  is in geen  geval  een  reden  tot  vernietiging  van de overeenkomst.

4.7.  Bouwtaksen  /  aansluitingen  op  nutsvoorzieningen  /  reiniging  appartement

Zijn  niet  inbegrepen  in de verkoopprijs:

*  Gemeenschappelijk  materieel  zoals  vuilniscontainers,  kuisgerief

*  Bouwtaksen  en wegenistaksen

@ De kosten  van  registratie  op de grondfracties,  de notariskosten  van  de verkoopakte,  de

kosten  van de basisakte,  de BTW  op de constructiewaarde

*  Het  schijder-  en behangwerk  van de privatieve  delen

*  Abonnementen  op distributie,  telefoon,  internet,  water-,  gas-  en

elektriciteitsleverancier  zijn  niet  inbegrepen  en worden  pas  na de voorlopige

oplevering  van  het  privatief  door  de koper  aangevraagd

*  De aansluitingen  op de publieke  nutsvoorzieningen  (bvb  water,  gas  en elektriciteit,  TV,

radio,  telefoon)  en straatriolering

*  De verlichtingstoestellen  en eventuele  zonneweringen  van  de privatíeve  deíen

*  De vaste  of  losse  meubels  alsook  de installaties  die gebeurlijk  op de verkoopplannen

zouden  voorkomen  zpn  slechts  figuratief  en als  dusdanig  te beschouwen,  tenzij

uitdrukkelijk  vermeld  in deze  beschrijving

*  Bij  de voorlopige  oplevering  wordt  het  bouwwerk  eigendom  van de bouwheer.  Vanafdan  sluit

de koper  een brandverzekering  af voor zfin privatief  deel

4.8.  fre/oon  architect

Het  ereloon  van  de architect  is inbegrepen  in de verkoopprijs.

Dit  ereloon  behelst  de verplichtingen  die normalerwijze  eigen  zijn  aan  een  architect  met  uitzondering  van

degenen  die  betrekking  hebben  op alle  versieringswerken  of  de prestaties  die  voortvloeien  uit  een  wijziging

van  de oorspronkelijke  plannen,  die  eventueeJ  kunnen  gevraagd  worden  door  de koper.  Eventuele

aanpassingen  aan  privatieven  zijn  wel  te verrekenen  met  de koper  van  het  privatief.

Opgemaakt  te .op

Voor  akkoord,  Voor  akkoord,

de bouwheer,  de koper,
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