
lastenboek
Marcel Th iryl a an 83
ST-laMbrechTS-WoluWe



3 
| r

es
id

en
ti

e 
vi

ct
o

r
y 

| l
as

te
n

b
o

ek
 | 

23
-0

5-
20

14

lot02 RuwbouwweRken

2.00 Renovatie – behoud bestaande constructie

de bestaande draagstructuur werd onderzocht 
volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingeni-
eur. de bevindingen van dit voorafgaandelijk 
onderzoek werden als basis gebruikt voor de 
stabiliteitsstudie van het gebouw, met als resul-
taat dat de bestaande structuur wordt behouden, 
verstevigd wordt waar nodig en aangevuld met 
nieuwe dragende elementen volgens de studie 
van de ingenieur stabiliteit.

2.01 Afbraak- en Opruimingswerkzaamhe den

afbraak en opruiming van het eventuele puin en 
het bouwklaar maken van het bestaande gebouw 
voor renovatie.

2.02 Grondwerken - algemene bepalingen

de grondwerken behelzen de nodige uitgravin-
gen voor de uitvoering van bijkomende funderin-
gen en de riolering, waar nodig

2.03 Uitgravingen

Uitgraven van het volume grond tot op diepte voor 
aanzet van de te realiseren bijkomende bouw-
constructie.

2.04 Aanvullingen - uitgegraven grond

de aanvullingen van de ruimten tussen bouwput-
ten en bouwvolumes, met grond afkomstig van 
de uitgravingen

2.05 Aanvullingen - gestabiliseerd zand

alle nodige aanvullingen bij niet voldoende 
draagkrachtige grond.

2.06 Afvoer van grond

Grondoverschot afkomstig van de uitgravingen 
en na de nodige aanvullingen, wordt door de aan-
nemer afgevoerd overeenkomstig de vigerende 
wetgeving en voorschriften.

2.07 Aardingslus

Het gebouw is voorzien van een aardingslus in 
overeenstemming met de vigerende wetgeving. 

2.08 Funderingen in gewapend beton

Gewapend beton voor fundering, aan te wenden 
overeenkomstig studie ingenieur, waarbij de be-
staande funderingen worden gerecupereerd en 
al dan niet verstevigd, en deels nieuwe funderin-
gen worden gemaakt.

2.09 Rioleringen - algemene bepalingen

Het gebouw is voorzien van een bestaand riole-
ringsstelsel, volgens de geldende reglemente-
ring op regen- en afvalwaters. de afvoeren van 
het gebouw worden conform de stedelijke ver-
ordeningen aangesloten op het openbare riole-
ringsstelsel. 

Alle rioleringen zijn aan te leggen overeenkom-
stig de vigerende wetgeving en voorschrif ten. Met  
inbegrip van alle grondwerken, beton-, metsel-, 
bezettings- en asfalte ringswer ken, droog houden 
van de putten en sleuven.

2.10 Rioleringen in PVC-buizen

Alle ondergrondse rioleringsleidingen in de di-
ameter overeenkomstig de studie, BENOR ge-
keurd.

2.11 Waterkerende slabben

naar keuze van de aannemer: bitumenvilt of po-
lyethyleenmembraan. deze post omvat alle leve-
ringen en werken m.b.t. het uitvoeren van goede 
waterkerin gen, in het bijzonder in volgende ge-
vallen:

•	 de grondaanzet van muren.
•	 overige aanzetten van muren (plat dak, ter-

ras,..)
•	 in muren boven gevelopeningen.
•	 in muren onder gevelopeningen. 

lotenveRdeling
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2.12 Geprefabriceerde betondelen - algemene be-
palingen

Geprefabriceerde elementen in beton worden in 
de fabriek vervaardigd. 

2.13 Geprefabriceerde betondelen - structurele 
elementen

al of niet van toepassing, overeenkomstig studie 
ingenieur. alle elementen zijn berekend in func-
tie van de belastingen aan dewelke zij onderwor-
pen zijn tijdens vervoer, montage en bij hun defi-
nitieve functie in het gebouw.

2.14 Beton gewapend - beton

overeenkomstig studie ingenieur.

2.15 Beton gewapend - waterdicht beton

overeenkomstig studie ingenieur.

2.16 Beton gewapend - bekisting

overeenkomstig studie ingenieur.

2.17 Beton gewapend - warmte isolerende verlo-
ren bekisting

overeenkomstig studie ingenieur.

2.18 Beton gewapend - wapening

overeenkomstig studie ingenieur.

2.19 Terrassen in architectonisch beton

de terrassen worden uitgevoerd in architecto-
nisch beton. de balkondoorvoer (regenwateraf-
voer) wordt bij de fabricage voorzien.

2.20 Staal - algemene bepalingen

berekeningen, ontwerp, fabricage, montage, op-
pervlaktebehandeling: overeenkom stig wetge-
ving, normen en voorschriften terzake.

2.21 Bovengronds metselwerk/silicaatsteen/cel-
lenbeton - algemene bepalingen

de stenen zijn gaaf en gelijkmatig van vorm en 
uitzicht. de mortels zijn aangepast aan de aard 
van het metselwerk. alle metselwerk is pas, vlak 
en in het lood. 

2.22 Dragende wanden

Uit te voeren in diktes en materiaal volgens stu-
die van de ingenieur.

alle zichtbaar blijvend metselwerk meegaand op 
te voegen.

2.23 Binnenmuren

alle binnenmuren worden uitgevoerd in gips-
karton op metalstud. ter hoogte van de voegen 
tussen de platen of aan de bevestigingen wordt 
plaatselijk een voegpleister en filmvormende of 
ultradunne bepleistering aangebracht. 

2.24 Gevelmaterialen

alle te behouden buitengevels worden uitgevoerd 
in crepi zoals aangeduid op plan. de sokkel wordt 
geschilderd.

2.25 Isolatie

de gevelisolatie maakt deel uit van het totale ge-
velbekledingssysteem in crepi cfr de ePb-studie.

2.26 Voegwerken 

alle zichtbaar metselwerk wordt gevoegd.

2.27 Natuursteen 

alle zichtbare vlakken zijn geschuurd; alle kan-
ten zijn recht en gaaf zonder afbrokke lingen. in 
alle gevallen wordt in functie van de toepassing 
met zo groot mogelijke lengten of oppervlakken 
gewerkt. inclusief mortels, bevestigingsmidde-
len, verankeringssystemen, voegvul lingen, enz.

2.28 Leidingschachten

de aannemer kan beschikken over de leiding-
schachten op plan aangeduid. daar binnen mag 
hij naar eigen goeddunken, op de meest efficiën-
te wijze, verschillende kanalen of buizen instal-

leren en aansluitingen van toestellen of lokalen 
erop combineren met dien verstande dat voldaan 
is aan de voorschriften en de normen dienaan-
gaande opgelegd.

lot03 dakweRken

3.01 Dakbekledingen - algemene bepalingen

voor elke uitvoering levert de aannemer schrif-
telijk een 10-jarige waarborg af voor volledige 
waterdichtheid van de dakbekleding. de aanne-
mer kan de werken slechts laten uitvoeren door 
een onderaannemer die een erkend dakdichter 
is. de onderaannemer dient aangesloten te zijn 
bij de in zijn sector gekende verzekeringspolis 
die zich borg stelt voor de 10-jarige waarborg van 
volledige waterdichtheid van de dakbekleding. 

3.02 Dakbekleding - platte daken

de platte daken worden voorzien van een damp-
scherm, isolatie conform de ePb richtlijnen en 
een waterdichtingsmembraan, zijnde een totaal-
systeem met technische goedkeuring en als dus-
danig uitgevoerd.

3.04 Dakbekleding - dakopstanden

Uitgevoerd binnen het totaalsysteem met tech-
nische goedkeuring en als dusdanig uitgevoerd.

3.05 Dakrandprofiel – alu-profiel

de dakrand wordt uitgevoerd in alu-profiel en/of 
zink.

3.06 Tapbuis 

de hemelwaterafvoer van alle platte daken ge-
beurt via tapbuizen, combineerbaar met ener-
zijds het dakdichtingssysteem en anderzijds het 
afvoerleidingenstelsel. 

3.07 Balkondoorvoeren

voor alle hemelwaterafvoer van balkons (niet 
dakterrassen) wordt gebruik gemaakt van een 
aangepast afvoerrooster ingewerkt in het archi-
tectonisch beton. Zij zijn van het type die onder-
aan met een bochtstuk kan aangesloten worden 
op de naastliggende regenafvoerbuis die het re-
genwater afvoert èn het water van het balkon.

3.08 Regenafvoeren 

regenafvoerbuizen worden voorzien in de tech-
nische schachten en in/op gevels in aangepaste 
diameter en materialen.

3.09 Terrasbekleding 

de dakterrassen worden bekleed met tropisch 
hardhout.
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lot04 buitenschRijnweRk

4.01 Buitenschrijnwerk

Het buitenschrijnwerk zal bestaan uit hoogwaar-
dige aluminium profielen met oog voor een opti-
male warmte-isolatie. Het type en de kleur wordt 
bepaald door de architect in het totaalconcept 
van het gebouw. dimensionering overeenkom-
stig desbetreffende voorschriften terzake wbt. 
berekening, kwaliteit, windbelas ting, ventilatie,… 

4.02 Beglazing - algemene bepalingen

Het type en de samenstelling van de beglazing 
wordt bepaald door de architect in nauwe sa-
menspraak met de ePb-raadgever overeenkom-
stig de voorschriften terzake. 

4.03 Niet isolerende beglazing - klaar 

enkele beglazing, komt enkel voor in geval van 
binnenbeglazing.

4.04 Isolerende beglazing - klaar glas helder

alle ramen worden voorzien van superisolerende 
beglazing k 1,1 in overeenstemming met de nor-
men van de ePb-raadgever.

komt voor in alle buitenramen en –deuren met 
uitzondering voor de technische lokalen of on-
dergrondse kelder. 

4.05 Invulpaneel

van toepassing volgens aanduiding op plan

4.06 Venster- en deurbeslag - algemene bepalin-
gen

alle voorkomend beslag is geëigend voor de spe-
cifieke toepassing en qua uitzicht zoveel mogelijk 
op elkaar afgestemd. alle beslag wordt bijge-
steld en gesmeerd opgeleverd

4.07 Venster- en deurbeslag - draai

beslag bruikbaar voor het sluiten van gewone 
naar binnen of buiten draaiende enkele of dub-
bele ramen en/of raamdeuren. scharnieren in 
de kleur van de ramen, handgreep geanodiseerd 
aluminium of in de kleur van de ramen.

4.08 Venster- en deurbeslag - draaikip

beslag bruikbaar voor het sluiten van draaikip 
ramen en/of raamdeuren. scharnie ren in de 
kleur van de ramen, handgreep geanodiseerd 
aluminium of in de kleur van de ramen. Het raam 
in kipstand kan onmogelijk geopend of opgelicht 
worden van buiten uit.

4.09 Venster- en deurbeslag - buitendeur

beslag bruikbaar voor het sluiten van buiten-
deuren. scharnieren in de kleur van de ramen, 
l-vormige deurkruk in geanodiseerd aluminium 
in geval van gewone deuren, deurtrekker in geval 
van zelfsluitende deuren.

4.10 Raamdorpels met kopschotten - aluminium

alle dorpels van de ramen langs buiten zijn afge-
werkt in gemoffeld aluminium (met uitzondering 
van ramen rechtstreeks geplaatst op de prefab-
terrassen en de ramen/deuren tot op de grond op 
het gelijkvloers en  de dakterrassen).

4.11 Voegafdichtingen - zelfwerkende voegsluiter

voegen rond buitenschrijnwerk worden gedicht 
met een soepele voeg.

4.12 Terrasleuningen in aluminium/glas

een geheel samengesteld volgens tekening ar-
chitect. Het geheel is stevig verankerd in de om-
liggende constructies en is in aluminium cfr de 
plannen van de architect

lot05 binnenschRijnweRk

5.01 Standaarddeuren 

schilderdeuren van het stompe type - 40 mm 
dikte – honingraat vulling bekleed met een  hard-
boardplaat. omlijsting in MdF. binnenbekleding 
in multiplex. Minimaal 3 paumellen per deurblad. 
deurkrukken en slotplaten in inox. insteekslot 
met dag- en nachtsluiting. voorzien voor de bin-
nendeuren in de appartementen, volgens aandui-
ding op plan.

5.02 Glazen deuren

Glazen deurgeheel (securit 8mm helder glas in 
houten kader. deuromlijsting in MdF 18mm, op 
maat gemaakt. Minimaal 2scharnieren per deur-
blad. voorzien voor de tussendeur living/inkom in 
de privatieven, volgens aanduiding op plan.

5.03 Standaarddeuren / Brandvertragend

schilderdeuren van het stompe type - 40 mm 
dikte - brandvertragend rf30’ teneinde de ver-
spreiding van brand zoveel mogelijk tegen te 
gaan, 3-puntssluiting en veiligheidsslot. deze 
deuren zijn analoog zijn voorzien van een benor-
label. omlijsting en binnenbekleding idem als 
“standaarddeuren”. Minimaal 3 paumellen per 
deurblad. Hang- en sluitwerk conform “stan-
daarddeuren”. eveneens voorzien aan technische 
lokalen en evacuatiewegen cfr. brandnorm, vol-
gens aanduiding op plan. 

5.04 Inkomdeuren appartementen

standaarddeur inbraakwerend/brandvertragend 
met spionoog

5.05 Deurdrangers

in overeenstemming met de geldende normering 
worden alle brandwerende deuren aan techni-
sche lokalen en evacuatiewegen voorzien van 
een automatische deurdranger. 

5.06 Buisbekledingen

rond afvoerleidingen en verluchtingsbuizen waar 
nodig (niet in technische lokalen, berging, e.d.).

5.07 Vestiaire kasten en meubilair

Zijn niet inbegrepen.

5.08 Binnentrappen in appartementen

de trappen in de appartementen (niveau +2) wor-
den uitgevoerd in beton en langs de bovenzijde 
bekleed met treden en tegentreden idem aan de 
vloerbekleding in de desbetreffende ruimte.

5.09 Verlaagde plafonds

verlaagde plafonds en afkastingen worden voor-
zien in gipskartonplaten op een metalstud. ter 
hoogte van de voegen tussen de platen of aan de 
bevestigingen wordt plaatselijke een voegpleis-
ters en filmvormende of ultradunne bepleisterin-
gen aangebracht. 

lot06 bepleisteRingsweRken

6.01 Binnenbepleistering - algemeen

omvat alle mogelijke werken ter voorbereiding 
van de ondergrond (verwijderen van losse delen, 
voorbehandeling met primer,...,  waar nodig het 
aanbrengen van wapeningsweefsel).

de bepleistering wordt uitgevoerd overeenkom-
stig de regels van de kunst voor uitvoering van 
plafonneerwerken  (tekst van het nationaal ver-
bond der aannemers plafonneerders, cemen-
teerders, classificatie : normaal werk ), t.t.z.: met 
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de regel gerecht en in het lood, hoeken loodrecht 
en haaks.

6.02 Binnenbepleistering - micro gipspleister op 
glad beton en silicaatsteen

een gipspleister wordt in zeer dunne laag aange-
bracht op alle glad bekist beton in appartemen-
ten en  wanden in silicaatsteen of gipsblokken. 
vissebek-voegen in plafonds worden opgevuld en 
geëgaliseerd.

6.03 Binnenbepleistering - gipspleister 

een degelijk traditioneel pleisterwerk wordt aan-
gebracht op alle metselwerkwanden en/of niet 
gladde betonconstructies in appartementen en 
in traphallen.

de wanden in zichtbaar blijvend metselwerk voor 
lokalen van gemeenschappelijk nut worden niet 
bepleisterd.

6.04 Binnenbepleistering - hoekversterking

bestaat uit warm verzinkte plaat met flenzen van 
gerekt metaalgaas. toe te passen aan alle bui-
tenhoeken van gipsbepleistering.

lot07 chape, vloeRen & Faience

A. CHAPE & ONDERVLOEREN

7A.01 Vloerisolatie

isolerende uitvullingslaag, dikte cfr. de geldende 
normeringen.

7A.02 Contactgeluidsisolatie

een elastische laag uit geëxtrudeerd Pe schuim, 
tussen de uitvullingslaag/bestaande structuur 
en de dekvloer. 

7A.03 Chape - cementchape

de chape wordt effen afgetrokken. rondom rond 
te gen opgaande constructies wordt randisolatie 
geplaatst. 

B. VLOEREN

a) Gemeenschappelijke delen :

7B.01 Bevloering inkomhallen en gangen

•	 Hoogwaardige keramische tegels in inkom-
hal en liftsassen op het gelijkvloers met 
bijhorende plinten.

•	 de gemene delen op de verdiepingen wor-
den voorzien van kunststof tapijttegels. 
schilderplinten rondom rond tegen opgaande 

wanden.. 

7B.02 Trappen in geprefabriceerd beton

alle nieuwe binnentrappen, worden uitgevoerd in 
geprefabriceerd beton. alle  zichtbare zijden zijn 
glad, de aantreden zijn voorzien van een stoot-
vaste antislip neus ( kunststof profiel). bestaande 
trappen worden afgewerkt met linoleum.

7B.03 Tussendeurdorpels

scheidingsprofiel in metaal. te voorzien onder de 
inkomdeuren der privatieven en deuren gemeen-
schappelijke delen uitgevende op de inkomhal-
len, sassen en bordessen, voor zover verschil-
lende  soorten bevloering worden toegepast.

b) appartementen:

7B.06 Keramische vloertegels te lijmen op chape

van toepassing in keuken, berging, badkamer, 
toilet. tegels over het volledige vloeroppervlak, 
plinten rondom rond tegen opgaande wanden. 
omvat volgende werken: het lijmen van de vloer-
tegels en plinten, alle opvoegwerk. het geheel 
wordt gereinigd, ontdaan van cementresten en 
opgeleverd vrij van mortel of lijmresten.

in lokalen waar wandbekleding voorzien is, wor-
den geen plinten geplaatst.

de vloertegels en plinten zijn te kiezen in de 
toonzaal door de promotor aangeduid en in het 
voorgestelde keuzepakket.

•	 tegels: handelswaarde tot 40,00 euro/m².
•	 Plinten: handelswaarde tot 10,00 euro/m. 

7B.07 Vloerbekleding parket

van toepassing in inkomhal, nachthal, living en 
slaapkamers. samengesteld parket van 10mm 
waarvan 3 mm in eik natura, geoliede afwerking, 
wordt verlijmd geplaatst, op de chape. 

schilderplinten rondom rond tegen opgaande 
wanden.

C. WANDBEKLEDING

7C.01 Appartementen 

van toepassing in de badkamers/douchekamers 
rondom het bad en douche, tot aan het plafond.

bij de keukens tussen aanrecht en bovenkasten .

omvat volgende werken: het lijmen van de fai-
ence en alle opvoegwerk.

omvat de vrijstaande zijden van baden

de tegels zijn te kiezen in de toonzaal door de 
promotor aangeduid in het voorgestelde keuze-
pakket. 

tegels: handelswaarde tot 40,00 euro/m².

D. VARIA

7D.01 Raamtabletten in natuursteen

natuursteen, dikte 2 cm, zichtvlakken gepolijst, 
rechte hoeken lichtjes afgeschuurd. van toepas-
sing als raamtablet in volgende gevallen: alle 
ramen met borstwering op hoogte. de tabletten 
worden gelegd in zo groot mogelijke lengten. 
(niet aan ramen in wandbetegelde muren en ra-
men vertrekkende van op vloerpas). Met inbegrip 
van alle opvoegwerk. Het geheel wordt gereinigd 
opgeleverd.

lot08 MetaalweRken

8.01 Trapleuning 

behoud van de bestaande trapleuningen. de 
nieuwe trappen worden voorzien van een geheel 
van platte/ronde verticale stijlen en ronde bui-
zen, stevig in de omliggende constructies ver-
ankerd. bestaat uit staal, afgewerkt met 2 lagen 
roestwerende verf, of  blank afgewerkt alumini-
um. van toepassing in de nieuwe traphallen, met 
inbegrip van de afwerking van het bordes op de 
hoogste verdieping.

8.02  Garagepoort - toegang ondergrondse parking

behoud van de bestaande garagepoorten (het be-
dieningssysteem omvat o.a. volgende elementen 
: sleutelschakelaar en tijdsrelais).

8.04  Terrasleuningen in metaal/aluminium

een geheel samengesteld volgens tekening ar-
chitect. Het geheel is stevig verankerd in de 
omliggende constructie en is in aluminium en in 
glas.

8.05  Terrasscheidingen

een geheel samengesteld volgens tekening ar-
chitect. Het geheel is in gelaagd glas met witte 
folie gemonteerd in een aluminium kader, dat 
stevig verankerd wordt in de omliggende con-
structie.
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lot09 keukens 

9.01 Vaste bemeubeling - Algemeenheden

volgens de regels der kunst. alle materialen zijn 
van eerste kwaliteit, nieuw en in ieder opzicht 
geschikt voor het gebruik waarvoor ze bestemd 
zijn. de dikte van hout en plaatmaterialen wordt 
bepaald in functie van hun toepassing, er wordt 
gestreefd naar uniformiteit. al naargelang de 
toepassing wordt massief schrijnwerkhout ge-
bruikt van 1ste hoedanig heid, multi plex geschikt 
voor toepassing in vochtig milieu, houtvezelplaat 
schim mel- en vochtwerend behandeld en dege-
lijk schroef- en nagelbaar. alle oppervlak ken zijn 
krasvrij en stootvast afgewerkt. de maten op de 
plannen zijn informatief. de aannemer dient alle 
maten voor uitvoering te controleren op de werf.

9.02 Keukenuitrusting

volgende toestellen zijn voorzien:

1. Gootsteen in inox voorzien van een grote en 
een kleine spoelbak en verlek, voorzien van 
een kwaliteitsvolle 1-greeps mengkraan.

2. inbouw vitrokeramische kookplaat 60 cm 
met 4 vuren en tiptoetsbediening.

3. decoratieve recirculatie, met ingebouwde 
koolstoffilter, muurdampkap 90cm breed in 
inox met ingebouwde verlichting en minimaal 
2 afzuigsnelheden (maximaal 300 m³/h), met 
uitneembaar rooster.

4. Geïntegreerde koelkast van 143l met diep-
vriesvak 17l in energieklasse a+.

5. Geïntegreerde combi-microgolfoven.
6. Geïntegreerde vaatwas in energieklasse aa.

lot10 sanitaiRe installatie

10.01 Doel van de aanneming

de aanneming heeft tot doel het leveren en plaat-
sen van een sanitaire installatie voor de apparte-
menten.

door de waterleverende maatschappij worden 
de respectievelijke hoofdmeters geplaatst in de 
voorziene technische ruimte. de tellers der pri-
vatieven worden geplaatst volgens de richtlijnen 
van de waterleverende maatschappij. van hier-
uit vertrekt de aannemer met een waterleiding 
in aangepaste diameter naar de diverse appar-
tementen, via de voorziene schachten met een 
verticale leiding. elk appartement zal individueel 
kunnen worden afgesloten ter plaatse van de tel-
ler.

10.02 Algemeen

alle werken hieronder opgesomd moeten wor-
den opgevat met inbegrip van alle nodige wer-
ken, leveringen en prestaties nodig om een goed 
functionerend geheel te bekomen. Zij moeten 
voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

10.03 Algemene bepalingen leidingen

vooraleer de uitvoering van de werken aan te vat-
ten zal de aannemer ter plaatse traceren.

Met inbegrip van alle ondersteuningen, ingesle-
pen sleuven, doorvoeren,..

COMPONENTEN DEWELKE  WORDEN 
VOORZIEN

GEMENE DELEN

•	 1 aansluiting verbruikswater 
•	 1 aansluiting bluswater 
•	 1 verdeelleiding brandweerwater.
•	 1 verdeelleiding verbruikswater.
•	 brandhaspels volgens voorschriften brand-

weer
•	 1 stijgleiding brandweerwater.
•	 1 stijgleiding verbruikswater.
op elke verdieping komt onder de kast voor 
brandhaspel de individuele watertellers per ap-
partement.

niveau 0: 1 uitgietbak met roosterelement in 
de vuilnisberging incl. aan- en  afvoer met kW-
kraan (met hergebruik van regenwater of stads-
water).

TOESTELLEN APPARTEMENTEN

(de toestellen worden voorzien zoals voorko-
mend op de plannen)

toiletten :

•	 1 hang-W.c. porcelein met zitting 
•	 1 Wc rolhouder
Handwasser :

•	 1 Handwasbakje porcelein
•	 1 Wastafelkraan kW
•	 1 spiegel
badkamermeubel : volgens aanduiding op plan-
nen

•	 1 badkamermeubel met 2 wastafels, onder-
kast en 1-greepsmengkranen 

•	 1 spiegelkast met verlichting boven het 
meubel 

of

•	 1 badkamermeubel met 1 wastafel, onder-
kast en 1-greepsmengkraan 

•	 1 spiegelkast met verlichting boven het 
meubel 

ligbad :

•	 1 ligbad acryl 170x75 

•	 1 thermostatische mengkraan bad, glijstang 
chroom, slang en regelbare handdouche met 
wandhouder

douche: volgens aanduiding op plannen

•	 1 stortbad acryl 80x80 met 1 douche schuif-
deur hoekinstapmodel

•	 1 thermostatische mengkraan, glijstang 
met slang 150cm en regelbare handdouche, 
schuifstuk en zeephouder

of

•	 1 stortbad acryl 80x100 met 1 vast 
douchepaneel

•	 1 thermostatische mengkraan, glijstang 
met slang 150cm en regelbare handdouche, 
schuifstuk en zeephouder

of

•	 1 stortbad acryl 90x110 met 1 vast 
douchepaneel

•	 1 thermostatische mengkraan, glijstang 
met slang 150cm en regelbare handdouche, 
schuifstuk en zeephouder

of

•	 1 stortbad acryl 90x120 met 1 vast 
douchepaneel

•	 1 thermostatische mengkraan, glijstang 
met slang 150cm en regelbare handdouche, 
schuifstuk en zeephouder

of

•	 1 stortbad acryl 90x120 
•	 1 thermostatische mengkraan, glijstang 

met slang 150cm en regelbare handdouche, 
schuifstuk en zeephouder

of

•	 1 stortbad acryl 90x140 met 1 vast 
douchepaneel

•	 1 thermostatische mengkraan, glijstang 
met slang 150cm en regelbare handdouche, 
schuifstuk en zeephouder 

10.04 Riolering

buizen in de benodigde diameters. van toepas-
sing voor het volledige binnenrioleringsstelsel. 
Met inbegrip van verbindingen, steunen, beugels, 
toezichtstukken, moffen, ..
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10.05 Waterdistributie

voor sanitair water: het vertrek van de aanne-
ming is te rekenen vanuit het watermeterlokaal.

10.06 Brandbestrijding

Muurhaspels met axiale voeding, aan te sluiten 
op de gemeenschappelijke watertoevoer, con-
form de brandweervoorschriften. Het plaatsen, 
huren en onderhoud van de snelblussers valt ten 
laste van de gemeenschap van de eigenaars.

lot11 elektRische installatie

11.1.1 Doel van de aanneming

doel: leveren en plaatsen van elektrische instal-
latie

Grenzen: de stroomvoorziening naar de teller-
verzameling gebeurt door tussenkomst van de 
stroomleverende maatschappij.

de aansluitingskosten, evenals de kosten van 
levering en plaatsing van de teller-verzameling, 
evenals de plaatsing van de individuele meters is 
ten laste van de kopers.

11.1.2 Tellerkasten

de tellerverzamelingen zijn voorzien in de daar-
toe voorziene lokalen. er is een teller voorzien 
voor ieder privatief afzonderlijk en minstens één 
voor de gemeenschappelijke delen per blok.

11.1.3 Verdeelborden

er wordt een verdeelbord voorzien voor ieder ap-
partement afzonderlijk, op te stellen in het priva-
tief, en één per blok voor de gemeenschappelijke 
delen.

11.1.4 Leidingen

al naargelang de toepassing het geëigende type 
buis en draad. aannemer plaatst de buizen vol-
gens de regels der kunst.

11.1.5 Armaturen

de gemene delen worden voorzien van de no-
dige lichtarmaturen. er worden geen armaturen 

voorzien in de privatieven. de verlichtingsarma-
tuur op privatieve terrassen wordt bepaald door 
de architect en valt ten laste van de privatieve 
eigenaar. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE - 
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

A. INKOMHALL

lichtpunten volgens lichtstudie lichtarmatuur 

2 nachtlicht  en 2 buitenlicht met deemsterscha-
kelaar

B. LIfTHALLEN/SAS

lichtpunten volgens lichtstudie lichtarmatuur 

1 deurbel per appartement

C. TRAPPENHuIS

bestaande lichtpunten blijven behouden

D. KELDERVERDIEPING

bestaande verlichting blijft behouden

E. LOKALEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK 
NuT

- Per lokaal : tl-verlichting op bewegingsmelder.

f. BuITENVERLICHTING 

binnentuin: 8 lage verlichting op palen 

toegang naar gemeenschappelijke binnentuin : 1 
lichtpunt 

G. STROOMVOORZIENINGEN VOOR :

•	 voeding voor liften
•	 voeding voor brandkoepels
•	 voeding voor pomp in pompput in onder-

grondse verdieping
•	 voeding voor deuropener sasdeur in inkom-

hal
•	 voeding voor mechanische ventilatie 
•	 voeding voor sectionale poort
•	 voeding voor gasextractiegroepen
•	 voeding voor ventilatiegroepen 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE – 
APPARTEMENTEN (volgens voorkomen 
lokalen op het plan)

A. LICHTPuNTEN

inkoMHal: 1 lichtpunt / 2 schakelaars

nacHtHal: 1 lichtpunt / 2 schakelaars

W.c.: 1 lichtpunt / 1 schakelaar 

livinG: 2 lichtpunten / 2 schakelaars

keUken: 1 lichtpunt / 1 schakelaar 

berGinG: 1 lichtpunt / 1 schakelaar 

badkaMer: 1 lichtpunt / 1 schakelaar  + 1 voe-
ding voor licht boven spiegel 

slaaPkaMers : 1 lichtpunt / 2 schakelaars 

terras (kant park): 1 lichtpunt (wand of pla-
fond)/ 1 schakelaar binnen

B. STOPCONTACTEN

inkoMHal : 1 stopcontact + 1 voeding rookde-
tectie

livinG: 6 stopkontakten + leidingen thermostaat 
en videofoon

keUken: 2 dubbele stopkontakten boven werk-
blad

voeding voor electro toestellen zoals voorzien in 
post 9.02 

berGinG: 3 stopkontakten waarvan 1 voor was-
machine en 1 voor droogkast

1 voeding voor ventilatiesysteem 

bad-/doUcHekaMer: 1 stopkontakten aan 
badkamermeubel/wastafel

slaaPkaMer 1 : 3 stopcontacten 

slaaPkaMer 2 e.v. : 2 stopcontacten 

terras: 1 stopcontact (voor app gelijkvloers en 
dakverdieping)

11.2 Telefonie appartementen

•	 Het betreft hier enkel het leidingennet zon-
der afdekplaatjes en zonder kabels.

•	 voorzien in de leefruimte en in één slaapka-
mer van elk appartement. 

11.3 TV-distributie

•	 Het betreft hier enkel het leidingennet zon-
der afdekplaatjes en zonder kabels.

•	 voorzien in de leefruimte van elk apparte-
ment en in één slaapkamer.

•	 voorzien van een stopcontact voor de modem 
naast het verdeelbord. 

11.4 Videofooninstallatie / Bellen

•	 belplaat en camera voorzien in de gemeen-
schappelijke inkomhall.

•	 beldrukknop voorzien aan de inkomdeur van 
elk appartement

•	 Parlofoon en beeldscherm in de individuele 
inkom van elk appartement. 
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lot12 liFtinstallatie

12.01 Bescheiden op de aanneming van toepassing

Gezien zijn titel van gespecialiseerd construc-
teur, is de aannemer volledig verant woordelijk 
voor de technische gaafheid van zijn werken en/of 
installatie. Hij is gehouden strikt alle vigerende 
wetgeving en voorschriften terzake na te leven. 
de binnen de wetgeving voorziene attesten en 
keuringen zijn af te leveren.

12.02 Bouwkundige voorzieningen voor de liften

een aantal bouwkundige voorzieningen werden 
getroffen binnen lot 02, het betreft hier voor-
namelijk metsel- en betonwerken, verluchtings-
openingen,..

12.03 Algemene gegevens voor de liften

behoud van de bestaande liften.

onderhavige post omvat de volledige installatie 
(monteren en in bedrijf stellen) van alle liften. 
voor de nieuwe lift geldt :

•	 rolstoeltoegankelijke personenlift, snelheid 
+/-  1 m/sec, collectief dalend. Uitgerust met 
lichtgevende drukknoppen, alarm, herope-
nen deur.

•	 kooideuren en bordesdeuren ( ½ H vlamdicht 
) van het type telescopisch

•	 standaardkooi met spiegel, vals plafond met 
verlichting en vloerafwerking.

lot13 centRale veRwaRMing

13.01 Doel van de aanneming

Het leveren en plaatsen van een centrale ver-
warmingsinstallatie en warmwaterbereiding op 
aardgas voor de appartementen. 

13.02 Algemeen

alle werken hieronder opgesomd moeten wor-
den opgevat met inbegrip van alle nodige wer-
ken, leveringen en prestaties nodig om een goed 
functionerend geheel te bekomen. Zij moeten 
voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

in diverse lokalen zullen volgende temperaturen 
aangehouden worden bij buitentemperatuur van 
-10°c; voor het aanpalend appartement wordt 
+10 °c genomen.

•	 badkamers : 24°c
•	 leefruimten : 22°c
•	 slaapkamers : 20°c
•	 inkomhallen : 18°c 

13.03 Systeem van verwarming

de centrale verwarming op aardgas bestaat uit 
een nieuwe condenserende gasketel met ge-
dwongen afvoer -  type Hrtop - welke zorgen 
voor de voeding van de radiatoren zodanig dat de 
temperaturen volgens art.13.02 gegarandeerd 
worden. de centrale verwarmingsketel bevindt 
zich in de technische ruimte op verdieping +6.

13.04 Radiatoren

Plaatstalen radiatoren, voorzien van een grond-
laag en afwerklaag (uit standaardkleur van de 
fabrikant), met inbegrip van afsluiters, aflaatkra-
nen, ontluchters, regelkraanwerk en dergelijke.

in de badkamer wordt een handdoekradiator 
voorzien.

13.05 Regeling

appartementen : door middel van een digitale 
thermostaat

13.06 Warmwaterproductie

door middel van een verticale warmwaterboiler 
in verbinding met de verwarmingsketel welke 

warm water voorziet in bad/douche/keuken/la-
vabo’s met uitzondering van de handwasbakken 
in de wc’s.

lot14 schildeRweRken

14.01 Algemeen

alle benodigde materialen komen ongeopend op 
de werf aan en zijn voorzien van de oorspronke-
lijke etiketten van de fabrikant.

bij uitvoering van de schilderwerken dienen de 
neerliggende vlakken zoveel mogelijk afgedekt, 
omdat de verwijdering van verfspatten meestal 
sporen achter laat op de materialen.

de schilder draagt als specialist de volledige ver-
antwoordelijkheid over zijn werk, zijn werk dient 
volgens de regels van de kunst te worden uitge-
voerd volgens Graad ii tv 159.

14.03 Schilderwerken 

inbegrepen alle nodige voorbereidende werken 
zoals :

de ondergrond zal vooraf met de borstel dienen 
te worden opgekuist opgeplamuurd en opge-
schuurd

Plaatsen van 1 onderlaag in de gekozen kleur + 1 
afwerkingslaag.

betreft : inkomhall op het gelijkvloers, lifthallen 
op bovengrondse verdiepingen en traphallen op 
de verschillende bovengrondse niveaus

14.04 Binnenschilderwerk op hout

de houtwerken ontdoen van de verf, vuil, hars-
wellen, losse noesten, e.d. Hierna alzijdig schil-
deren met een speciale nieuwhoutgrondverf met 
antiblader eigenschappen afgestemd op hout, dat 
tegenwoordig gebruikt wordt. Moet een goede 
hechting op nieuw hout en een vochtregulerende 
werking bezitten.

betreft : alle deuromlijstingen en deurbladen 
van de gemeenschappelijke delen.

14.05 Binnenschilderen op metaal ( gemeenschap-
pelijke delen)

betreft de liftdeuren en de leuningen van de trap 
(indien deze in staal worden uitgevoerd).

algemene nota – lot schilderwerken :

er worden geen schilderwerken voorzien in de  
parkeerruimte,  tellerlokalen, bergingen, fiets-, 
vuilnis- en kuislokaal, kelders en lifthallen ni-
veau -1, waar de muren worden uitgevoerd in 
zichtbaar blijvend metsel werk of beton.

14.06 Pictogrammen

Het aanbrengen van de nodige pictogrammen, 
conform de brandweernormen.

lot15 ventilatie

15.01 Mechanische ventilatie appartementen

elk appartement wordt voorzien van zijn eigen in-
dividuele ventilatiesysteem in overeenstemming 

met de epb-vereisten. de boxventilator wordt op-
gehangen in de berging.
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15.02 Mechanische ventilatie -  parkeerruimte voor de ondergrondse garage wordt een mecha-
nisch ventilatiesysteem voorzien dat voldoet aan 
de vigerende wetgeving terzake. 

lot16 inkoMaFweRking

de inkomhal zal volgens een afzonderlijke studie 
decoratief aangekleed worden.

Zijn voorzien :

brievenbussen

videofoon

ingewerkte vloermat

spiegel

decoratieve verlichting

lot17 tuinaanleg

de tuinaanleg zal worden verzorgd door een er-
kende firma.

Het ontwerp zal worden opgemaakt door de ar-
chitect of door een gespecialiseerde firma.

de privatieve terrassen van de appartementen 
aan de tuinzijde op het gelijkvloers worden uitge-
voerd in betontegels of keramische tegel.

behoudens de firma die instaat voor het onder-
houd, hebben externen geen toegang tot de ge-
meenschappelijke binnentuin, teneinde de rust 
en kalmte voor de bewoners te garanderen.

lot18 adMinistRatieve bepalingen

1. Ereloon architect en ingenieur

de erelonen van de architect en de ingenieur zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs. indien de koper 
echter zou overgaan tot wijzigingen, kan hiervoor 
een supplementair ereloon gevraagd worden. 

2. Nutsvoorzieningen + taksen

Zie algemene verkoopsvoorwaarden

3. Zettingen van het gebouw

krimp- of zettingsbarsten veroorzaakt door tem-
peratuurschommelingen of door de zetting van 
het gebouw, vallen niet onder de verantwoorde-
lijkheid van de bouwheer en de architect; zij zijn 
geen reden tot het uitstellen van betalingen. Het 
gaat immers om verschijnselen inherent aan de 
natuur van het gebouw.

4. Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen

de bouwheer heeft het recht de plannen te wij-
zigen en andere materialen van gelijkwaardige 

kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het be-
stek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen 
gevorderd worden door de architect, de ingenieur, 
de bevoegde overheden, de verzekeringsmaat-
schappijen, de distributiemaatschappijen van 
water, elektriciteit en dergelijke, of in de mate dat 
deze wijzigingen nodig zijn omwille van de tech-
niek der bouwkunst, of omdat de bouwheer meent 
dat deze wijzigingen de gemeenschappelijke en/
of privatieve delen of het nut ervan verbeterd zou 
worden, of nog, in de mate dat de bouwheer in de 
loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigin-
gen nodig of nuttig zijn om ze in overeenstemming 
te brengen met het gebruik van nieuwe materi-
alen, ingevolge afwezigheid op de markt van de 
voorziene materialen, minderwaarde in de kwali-
teit, onverenigbare vertragingen in de leveringen 
en faling van de leveranciers of onderaannemers 
enzovoort.

in het lastenboek wordt een aantal malen de be-
naming “ handelswaarde “ gehanteerd. Hieronder 
dient verstaan te worden de particuliere verkoop-
prijs, materiaal geleverd op de werf, b.t.W. niet 
inbegrepen. vb : indien men een lavabo zou aan-
kopen bij een groothandelaar wil “ handelswaarde 
“ zeggen : de verkoopprijs die de groothandelaar 
aan de particulier aanrekent.

Het kan in het lastenboek voorkomen dat er een 
merknaam vermeld wordt, deze aanduiding is en-
kel informatief. Zij dient gelezen te worden als “ 
......... of gelijkwaardig “.

Gepresenteerde perspectieven zijn louter indica-
tief.

5. Toegang tot de werf

om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn ver-
tegenwoordiger enkel de werf bezoeken indien hij 
vergezeld is van een vertegenwoordiger van de 
verkoper en/of van de werfleider. de bezoeken ge-
beuren steeds op eigen risico.

6. Werken uitgevoerd door derden lastens de koper, of 
door de koper zelf

Het is de koper niet toegelaten werken van om het 
even welke aard, voor de voorlopige oplevering 

van het gebouw, zelf of door derden te laten uit-
voeren.

indien de koper beslist zelf werkzaamheden te la-
ten uitvoeren, of zelf uitvoert, kunnen deze slechts 
uitgevoerd worden na de voorlopige oplevering 
van het desbetreffende appartement.

deze werken mogen in geen enkel geval de voor-
uitgang van de totaliteit der werken hinderen.

er dienen vooraf afspraken vastgelegd te worden 
binnen welke termijn deze werken dienen beëin-
digd te worden, alsook de bepaling van de bijko-
mende kosten en hun invloed t.o.v. het totaal pro-
ject.

7. Opkuis

Het gebouw wordt opgeleverd na een eerste op-
kuis. Het grondig reinigen van de ramen, vloeren, 
sanitaire toestellen enz… valt ten laste van de 
koper.



Residentie Victory

18
 | 

r
es

id
en

ti
e 

vi
ct

o
r

y 
| l

as
te

n
b

o
ek

 | 
23

-0
5-

20
14

AANKOOP VAN :

Appartement 

Berging 

Parking 

IDENTITEIT KOPER:

naam 

handtekening 

  



Marcel Th iryl a an 83
ST-laMbrechTS-WoluWe


