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A INDELING  / PROGRAMMA 

 

Zie plan 
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B UITVOERING 

Deel 0 – Aanneming – werf 
 

 De erelonen van de architect en stabiliteitsingenieur, met uitzondering van deze die voortvloeien 
uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen die eventueel zou aangevraagd zijn door de 
koper, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. 

 

 Ereloon veiligheidscoördinator is inbegrepen in de verkoopprijs. 
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Deel 1 – Funderingswerken - Onderbouw 
 

 Er is geen kelder voorzien. 

 De funderingen worden uitgevoerd tot op vaste draagkrachtige grond op basis van de 
uitgevoerde grondsondering en stabiliteitsstudie opgemaakt door een gespecialiseerd 
studiebureau. 

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

 De rioleringsbuizen zijn uitgevoerd in dikwandige PVC-buizen (Benor gekeurd) en dit voor alle 
afvoeren zoals aangeduid op het plan. De diameter van deze buizen wordt bepaald in functie van 
hun bestemming. De buizen worden aangesloten op de straatriolering.  

 De nodige putten worden uitgevoerd zoals aangeduid op het plan van de architect.  
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Deel 2 Metselwerken – Bovenbouw 
 

 De buitenmuren zijn samengesteld uit: 
- Een dragende binnenmuur (14cm of 19 cm gebakken snelbouwsteen of betonnen 

muren, dikte volgt uit plan architect of stabiliteitsstudie opgemaakt door een 
gespecialiseerd studiebureau). 

- Spouwisolatie volgend uit de energieprestatierichtlijn. 
- Luchtspouw als bijkomende thermische en akoestische isolatie. 
- Gevelmaterialen : 

 Voorgevel: 
      

 Gevelsteen kleur: brons-bruin met lichte en  
                                           donkere nuances 

  
 + gevelbekleding in hout  
 

  
 Achtergevel : Crépie 

  

 De binnenmuren worden gemetst in snelbouwsteen of Isolava dikte volgens aanduidingen op 
het plan. 

 Het binnenmetselwerk in de lokalen die niet worden gepleisterd, wordt meegaand gevoegd.  

 Alle gemetste gevelvlakken zijn gevoegd volgens keuze Architect. 

 Zolderingen tussenniveaus worden uitgevoerd in betonplaten, te plaatsen volgens de instructies 
van de fabrikant. Zoldering bovenste verdiep is voorzien met houten roostering. 

 Waar nodig (scheidingsmuur tussen de appartementen) is er voldoende akoestische muurisolatie 
voorzien. 

 De nodige verluchtingen worden voorzien, volgend uit de studie betreffende de 
energieprestatierichtlijn. 

 Een overdrukrooster in aluminium (type Renson of gelijkwaardig, elk RAL-kleur mogelijk) is 
voorzien ter hoogte buitenmuur (afzuiging dampkap), indien afzuiging dampkap niet kan 
gebeuren via koker. Zie plan architect. 

 Er wordt een dorpel in blauwe hardsteen (dikte 5cm) of een aluminium dorpel voorzien aan 
ramen en buitendeuren. 
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Deel 3 – Dakwerken 
 
30. HELLEND DAK / DAKOPBOUW 
 

 De dakconstructie van het hellend dak wordt uitgevoerd in een houtconstructie. Alle nodige 
belastingen worden in acht genomen opdat de dakconstructie voldoende bestand zou zijn tegen 
alle normale belastingen van wind, sneeuw en dergelijke. 

 De onderdakplaten worden uitgevoerd in menuiserite of gelijkwaardig. 
 
31. HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE 
 

   Er wordt dakisolatie geplaatst zoals aangeduid op het plan, volgend uit de studie betreffende de 
energieprestatierichtlijn (epb-wetgeving). 

 
32. HELLEND DAK / DAKBEDEKKING 
 

   De dakbedekking wordt uitgevoerd met pannen volgens keuze architect. 
 
33. PLAT DAK / DAKOPBOUW 
 

 Daar waar de dakconstructie wordt uitgevoerd met prédallen wordt een hellingsbeton geplaatst 
+ dampscherm. Alle nodige belastingen worden in acht genomen opdat de dakconstructie 
voldoende bestand zou zijn tegen alle normale belastingen van wind, sneeuw en dergelijke. 

 Het bovenste deel wordt uitgevoerd met een houten draagstructuur + beplating 
 
34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE 
 

   Er wordt dakisolatie geplaatst (PUR of PIR) zoals aangeduid op het plan, volgend uit de studie 
betreffende de energieprestatierichtlijn (epb-wetgeving). 

 
35. PLAT DAK / DAKBEDEKKING 
 

 Bovenop de isolatie wordt een dakdichtingsmembraan voorzien. 

 Boven de parking is een groendak voorzien. 

 De terrassen worden voorzien van een houten vloerbekleding type Bangkirai of gelijkwaardig. 
 

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 
 

   Dakranden zijn voorzien in een zinken kraal of dakrandprofiel 
 
38. DAKWATERAFVOER 
 

   Afvoer van het regenwater is voorzien via afvoerpijpen in zink of PE volgens aanduiding op 
plan. 



 
 

 

   
Sint-Joost-Ten-Node                   PARAAF VERKOPER            PARAAF KOPERS 

Willems Straat     

   
Pagina 8 van 17 
 
Aangemaakt op 08-04-2014                                                                                                                             
 

 
Deel 4 Buitenschrijnwerk – Gevelsluiting 
 

 Het buitenschrijnwerk is uitgevoerd in: 
- type: PVC 
- kleur buiten: RAL volgens keuze architect 
- kleur binnen: wit 

 Alle ramen worden uitgevoerd met dubbel isolerende beglazing (U-waarde 1,1 W/m²K). 

 Er zijn geen binnenkassementen uitgevoerd (cfr. alle ramen en deuren worden uitgepleisterd). Er 
worden nergens rolluiken en zonneweringen voorzien. 

 De nodige verluchtingsroosters worden geplaatst volgend uit de studie betreffende de 
energieprestatierichtlijn. 

 Er zijn geen luiken of zonneschermen voorzien. 

 De naden tussen het buitenschrijnwerk en de façadestenen worden opgespoten met een elastisch 
voegwerk. 

 Borstweringen op de voorgevel worden uitgevoerd mee met de houten gevelstructuur 
(horizontaal geplaatst), op de achtergevel worden ze uitgevoerd in aluminium  
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Deel 5 – Binnenafwerking 

Opmerking: niet voorzien voor handelsruimte (Casco) 

 
50. BINNENPLEISTERWERKEN 
 

 Alle muren worden machinaal gepleisterd en plafonds worden voorzien van een dunpleister, met 
uitzondering van de technische lokalen/bergingen/parking op het gelijkvloers. 

 Isolava muren worden gelisseerd. Alle voorbereidende werken om de wanden schilderklaar te 
maken zijn ten laste van de schilder. De schilderwerken van de privatieve delen zijn ten laste van 
de koper. 

 Alle raamopeningen worden uitgepleisterd links, boven en rechts (cfr. er worden geen 
binnenkassementen voorzien). 

 De technische lokalen/bergingen/parking op het gelijkvloers worden meegaand gevoegd en 
bijgevolg niet gepleisterd. 

 
 
52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 
 
De vloeropbouw wordt aangepast in functie van de noodzaak thermische en akoestische isolatie.  
 
53. BINNENVLOERAFWERKINGEN  
 
Gemeenschappelijk 
De vloer in de gemeenschappelijke delen is uitgevoerd met een keramische vloertegel, met ingewerkt 
vloermatkader t.h.v. de inkomdeur 
 
Privatief 

 In alle ruimtes (uitgezonderd slaapkamers en technische lokalen/bergingen/parking) is een 
standaard vloertegel voorzien met HW 25,00 €/m² (excl. BTW), afgewerkt met bijhorende 
plinten HW 10,50 €/lm(excl. BTW). 

 In de technische lokalen en beringen is een standaard vloertegel voorzien met HW 15.00 €/m² 
(excl. BTW), afgewerkt met bijhorende plinten HW 7,50 €/lm (excl. BTW). 

 De vloer in de parking is gepolierd. 

 Telkens is een klassiek legpatroon voorzien (vierkant/recht) 45x45 wit of grijs gevoegd; dus 
zonder bepaalde motieven of andere specifieke legvormen. De vloertegels worden verlijmd op 
de chape of in de mortel geplaatst. 

 In de slaapkamers is een vlak gestreken (zonder egalisatie) cementchape voorzien, zonder 
verdere afwerking. Afwerking kan mits meerprijs aangeboden worden 

 Er is een aluminium uitzettingsprofiel voorzien tussen de slaapkamers en de bevloerde gedeeltes. 

 Als de klant opteert voor een laminaat-, parket- of andere houtafwerking voor de vloer (in 
optie), wordt voorbehoud gemaakt voor de start van de werken, gezien de nodige droogtijd van 
de chape. Voor de termijn voor de voorlopig oplevering van het appartement wordt hiermee 
rekening gehouden. 
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54. BINNENDEUREN EN –RAMEN  
 
Gemeenschappelijk 

   De inkomdeuren van de appartementen/technische lokalen zijn brandvertragende deuren (Rf 
30), van het type schilderdeuren, inclusief omlijsting. 

 
Privatief (*) 
Alle binnendeuren zijn gewone schilderdeuren, voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, alu-
deurkruk en gewoon sleutelslot met alu. sleutel-rozas. Alle deuren worden afgewerkt met een multiplex 
kassement en omlijsting. 
 
56. BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN  
 
In de gemeenschappelijke trappenhal zijn de trappen uitgevoerd in beton bekleed met de dezelfde 
vloertegel als de trappenhal. De trappenhallen zijn voorzien van handgrepen. 
 
57. VAST BINNENMEUBILAIR (*) 
 

Het leveren en plaatsen van keukenmeubilair met standaard elektrische apparaten (vaatwas, 
kookplaat, dampkap, oven en frigo), volgende handelswaardes zijn voorzien: 
 
1-slaapkamerappartement: €4.000,00 (excl. BTW). 
2-slaapkamerappartement: €6.000,00 (excl. BTW). 
3-slaapkamerappartement: €7.000,00 (excl. BTW). 
 

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

 
58. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN (*) 
 

 In de badkamer worden wandtegels geplaatst t.h.v. bad en lavabo (10m²); de voorziene HW is 
20,00 €/m² (excl. BTW). Voor plaatsing van wandtegels van kleiner dan het formaat 15/15 zal 
een toeslag worden verrekend 

 Het leveren en plaatsen van keukenfaïence is niet voorzien, maar kan wel afzonderlijk 
aangeboden en verrekend worden. 

 Waar nodig (ramen op schoot, behalve veluxen) zijn venstertabletten geplaatst in natuursteen 
dikte 2 cm. 
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Deel 6 – Technieken – Sanitair en Verwarming  

Opmerking: niet voorzien voor handelsruimte (Casco) 

 
Sanitair (*) 

 De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de Belgische norm. 

 De toevoerleidingen zijn uitgevoerd in kunststof VPE-alu volgens systeem met hoofdleidingen 
(klassiek), incl. aansluiting op teller, servieskranen (behalve op uitgietbakken), afsluitkranen en 
terugslagkleppen. 

 De afvoerleidingen zijn uitgevoerd in dikwandig PVC. 

 Per appartement is een aparte teller voorzien. 

 Buizennet: 
 

Omschrijving 
Aftakpunt koud stadswater                  

/per toestel 
Aftakpunt warm stadswater     

/per toestel 

Keukenaanrecht  1 1 

Vaatwas 1  

Voeding CV-ketel 1  

Bad  1 1 

Douche ((*)indien van toepassing)     1(*)     1(*) 

Lavabo  1 1 

Toilet 1  

Handwasbakje 1  

Wasmachine 1  

Totaal 8 3 

 
 

 Voor bovenstaande sanitaire installatie zijn onderstaande toestellen voorzien: 
 

TYPE 1 (app 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2/3.3/4.1/4.2/4.3/5.1): 

omschrijving   
Enkele lavabo 

+ meubel 
wc 
hangtoilet 

handwasbakje bad Totaal 

HW (excl BTW) 1 1 1 1 2.765€ 

 
TYPE 2 (app 5.2): 

omschrijving   
Enkele lavabo 

+ meubel 
wc 
hangtoilet 

handwasbakje bad douche Totaal 

HW (excl BTW) 2 1 1 1 2 6.040€ 
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Beschrijving sanitaire toestellen: 
WC Hang:  Hang toilet wit (2 toetsen) 
   Wc-zitting wit 
Handwas:  Fontein wit 40x31cm 
   Toiletkraan chroom 
Lavabo:    Ééngreeps wastafel mengkraan chroom + meubel 
Bad:   Ligbad acryl wit 170x70cm 

Mengkraan opbouw chroom. 
Handdouche chroom. 

Douche:  Douchetub acryl wit 90x90x7.5cm 
(indien   Thermostatische douche mengkraan chroom 
van toepassing) Douche garnituur + handdouche chroom 
   Draaideur geborsteld glas – wit profiel 
 
Verwarming (*) 

 De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd op aardgas. 

 De verwarming en warmwaterproductie gebeurt via een individuele hoogrendements  
gaswandketel. 

 Een erkende keuring van de installatie is inbegrepen. 

 De vermogens zijn berekend bij een buitentemperatuur van -10°C volgens volgende waarden: 
- Eetplaats/zitplaats en keuken: 21°C 
- Inkom en slaapkamers: 18°C 
- Badkamer: 24°C 

 Een afzonderlijke warmtestudie wordt opgemaakt. 

 De temperatuurregeling gebeurt via een digitale klokthermostaat. 

 De radiatoren zijn standaard witte plaatstalen radiatoren met verborgen ophanging en 
thermostatische radiatorkranen. De leidingen vertrekken uit de muur, niet uit de grond. 

 
Brandpreventie 
Brandpreventie, brandsignalisatie en noodverlichting zijn voorzien volgens de van kracht zijnde normen. 
 
Ventilatie  
Alle voorzieningen voor de ventilatie van de ruimtes zijn aanwezig. Er is een natuurlijke toevoer van 
lucht voorzien en een mechanische afvoer. De noodzakelijke debieten voor de toevoer en de afvoer van 
de lucht zijn conform de normen. 
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Deel 7 – Technieken – Elektriciteit  

Opmerking: niet voorzien voor handelsruimte (Casco) 

 
70. ELEKTRISCH BINNENNET 

 De uitvoering gebeurt met standaard afdekplaten Niko Orginal (crèmekleur of wit). 

 De inrichting voldoet aan het technisch reglement en wordt gekeurd door een erkend 
keuringsorganisme. 

 De verdeelkast is voorzien van automatische zekeringen. 

 Een aansluitkabel voor Tv-distributie, telefoon en elektriciteit is voorzien. 

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

 De installatie bevat geen armaturen en lampen. 
 
Gemeenschappelijk 
In de inkomhal en traphallen zijn standaard armaturen voorzien. In de inkom wordt de verlichting 
bediend via automatische detectie. In de traphallen wordt de verlichting bediend via drukknoppen. 
 
Privatief (*) 
 
Per appartement is een aparte teller voorzien voor de private delen. 
 
In bijlage vindt u een overzicht met de elektrische voorzieningen die inbegrepen zijn en voldoen aan het 
AREI: 
 

* hal 1    2 lichtpunten 3 bedieningen 
1 stopcontact 

 
* badkamer 1   1 lichtpunt 1 bediening 

2 stopcontacten 
1 voeding lavabomeubel 
app 5.2: extra lichtpunt 

 
* badkamer 2   1 lichtpunt 1 bediening 

          (indien van    2 stopcontacten 
   toepassing: app 5.2)    

 
* wc    1 lichtpunt 1 bediening 
 
* berging/CV   1 lichtpunt 1 bediening 

 (indien van    1 stopcontact wasmachine 
toepassing:   1 stopcontact droogkast 
app 1.1 /1.3/2.1/2.3  1 stopcontact CV-ketel 

        3.1/3.3/4.1/4.3/5.1  1 stopcontact Router 

          5.2   
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     * woonkamer   2 lichtpunten 4 bedieningen 
    1 thermostaat 

6 stopcontacten 
1 aansluiting telefoon 
1 aansluiting TV 
1 aansluiting videofonie 
 

     * keuken    1 lichtpunt 1 bediening 
1 lichtpunt 1 bediening onder hangkasten 
4 stopcontacten werkblad 
1 stopcontact oven 

    1 stopcontact koelkast 
1 stopcontact dampkap 
1 stopcontact vaatwas 
1 voeding kookplaat. 

 
* hal 2     1 lichtpunten 2 bedieningen 
 (indien van    1 stopcontact 

        toepassing: 
 app 1.3/2.3/3.3/4.3 
           5.2 
 
    *  slaapkamer 1   1 lichtpunt 2 bedieningen  

3 stopcontacten 
1 aansluiting UTP 

 
    * slaapkamer 2   1 lichtpunt 2 bedieningen  
       (indien van   2 stopcontacten 
       toepassing:   1 aansluiting UTP 
       app 1.1/1.3/2.1/ 
       2.3/3.1/3.3/4.1/4.3 
       5.1/5.2   
   
    * slaapkamer 3   1 lichtpunt 2 bedieningen  
       (indien van    2 stopcontacten 
      toepassing: app 5.2)  1 aansluiting UTP 
 
76. LIFT 
 
Er is een elektrische lift zonder machinekamer voorzien voor algemeen gebruik, toegankelijk voor 
rostoelgebruikers; 
 

Deel 8 – Schilderwerken  
 

Muren en plafonds van de gemene delen worden geschilderd volgens keuze architect. Deuren naar 
privatieven worden op 1 zijde kant gemene delen geschilderd. 
In de kelder en de privatieve delen zijn geen schilderwerken voorzien.  
 



 
 

 

   
Sint-Joost-Ten-Node                   PARAAF VERKOPER            PARAAF KOPERS 

Willems Straat     

   
Pagina 15 van 17 
 
Aangemaakt op 08-04-2014                                                                                                                             
 

DEEL 9 – OMGEVINGSWERKEN 
 
Op het gelijkvloers achter de winkel is een terras in betonklinkers voorzien + tuin (door klant aan te 
leggen, berging exclusief). 
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 C ALGEMEEN 

 
C.1 Plannen 
 

 Voor bovenvermelde constructie werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. 

 De appartementen worden verkocht sleutel-op-de-deur, volgens de plannen en tekeningen van de 
architect en conform het verkoopslastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben, ook al zou 
anders vermeld zijn op het plan van de architect.  Indien andere vermeldingen zijn aangebracht op het 
plan zijn deze ondergeschikt aan dit lastenboek.  

 Alle op plannen opgegeven maten en maatcijfers zijn benaderende maten. 
 
 
C.2 Materiaalkeuze 
 

 Enkel wat binnenafwerking betreft kunnen materialen door de klant zelf gekozen worden en 
eventuele aanpassingen worden aangebracht; dit om het harmonieuze karakter van het project te 
behouden. De posten waar een keuze wordt aangeboden, zijn aangeduid met (*).  De keuze van de 
binnenafwerking wordt definitief bepaald en verrekend à rato van de gedane materiaalkeuze.  

 De materiaalkeuze is afhankelijk van de bouwtechnische mogelijkheden en gebeurt in onderling 
overleg met en onder begeleiding van Beyaert Construct. 

 De definitieve materiaalkeuzes worden vastgelegd via verrekeningsbons hetzij in min of in meer.  De 
koper verbindt zich ertoe de goedkeuring van de verrekeningen voor te leggen binnen de 14 dagen na 
ontvangst van de verrekeningsbon. 

 Afhankelijk van de aard en omvang van het gekozen meerwerk zal mogelijks een termijnverlenging 
noodzakelijk zijn.  Ondermeer voor droogtijden en exclusieve leveringstermijnen in functie van 
bepaalde materiaalkeuzes wordt een extra termijnverlenging overeengekomen in onderling overleg 
tussen koper en aannemer. 
 
 
C.3 Wijzigingen 
 

 Indien  BEYAERT CONSTRUCT het om technische redenen nodig acht om beperkte wijzigingen 
aan de plannen aan te brengen, kan dit zonder dat de kopers hier verhaal kunnen inbrengen. 

 BEYAERT CONSTRUCT behoudt zich het recht voor om eventueel variante uitvoeringswijzen te 
voorzien indien deze worden opgelegd door administratieve overheden.  Hij behoudt zich tevens het 
recht voor om sommige in het bestek voorziene materialen te vervangen door evenwaardige. 

 Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, voor de voorlopige oplevering 
te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toestemming van de promotor.   

 Wijzigingen welke schriftelijk op verzoek van de koper worden aangebracht aan het lastenboek 
kunnen alleen betrekking hebben op de afwerking van het appartement en zullen door de aannemer 
slechts worden aanvaard voor zover zij tijdig werden aangevraagd en een schriftelijk akkoord bestaat 
nopens aard en prijs welke steeds ten laste is van de koper. 

 De aannemer heeft het recht meerwerken of wijzigende werken niet te aanvaarden zonder 
voorafgaandelijk akkoord over de termijnverlenging. 
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C.4 Andere kosten 
 

 De aansluitingskosten op riolering, gas-, elektriciteit-, water-, TV- en telefoonnet zijn niet 
inbegrepen en ten laste van de kopers.   

 Na plaatsing van de tellers, wordt de aansluiting onmiddellijk overgezet en dus gefactureerd aan de 
koper;  het verbruik is vanaf deze doorfacturatie ten laste van de koper.  

 Uiteraard is de koper zelf verantwoordelijk voor alle door hem geleverde materialen en prestaties, 
evenals voor de schade veroorzaakt bij of voortvloeiend uit het zelf uitvoeren van werken. 

 Opgelegde taksen door openbare overheden of andere, zijn niet inbegrepen en ten laste van de 
kopers. 

 Eventuele nieuwe voetpaden zijn niet inbegrepen, en kunnen achteraf verrekend worden aan de 
klanten. 
 
 
C.5 Diverse 
 

 Gedurende de eerste 3 jaar na de voorlopige oplevering van de woning dient de klant de normale en 
toelaatbare zettingen (zie WTCB) van een nieuw gebouw te gedogen zonder schadevergoeding van de 
aannemer aan de koper. 

 Schilderwerken, haard, mobiele wanden, meubilair, omgevingswerken, draadafsluiting, beplanting,... 
zijn niet inbegrepen.  Aanduidingen op de plans hieromtrent zijn louter informatief. 


