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O. Algemene bepalingen 
 
De maten en afmetingen in de plannen in bijlage bij deze akte worden als 
aanwijzing gegeven. Een tolerantie van een twintigste wordt aanvaard als bruto-
oppervlakteafwijking tussen de plannen en de uitvoering zonder enige vergoeding. 
Om redenen die verband houden met de technieken en de stabiliteit van het 
gebouw, kunnen kleine wijzigingen in de plannen worden aangebracht.  
Ook als het verschil tussen de geplande bruto-oppervlakte en de gerealiseerde 
bruto-oppervlakte groter zou zijn dan een twintigste, kan dit nooit worden 
aangevoerd als grond om een rechtsvordering tot ontbinding in te stellen.  
Bij deze berekening wordt gekeken naar de totale gebouwde privatieve bruto-
oppervlakte van de privatieve entiteit zoals die is weergegeven in het plan en de 
effectief uitgevoerde totale privatieve bruto-oppervlakte en wordt uitgegaan van de 
prijs van de privatieve entiteit bepaald in de voorlopige verkoopovereenkomst. De 
vergoeding zal dus berekend worden door een eenvoudige regel van drie. 
De bruto-oppervlakte van het goed wordt gemeten langs het buitenvlak van de 
gevelmuren en op de aslijn van de gemene muren, waarbij de vloeren worden 
geacht doorlopend te zijn, zonder rekening te houden met onderbrekingen door 
scheidingswanden, binnenmuren en technische kokers.  
Tenzij anders bepaald, wordt bij afwijkingen tussen de plannen en het gedetailleerd 
bestek van de werken, voorrang gegeven aan de gedetailleerde bestekbepalingen. 

 
1. Referentiedocumenten 

  
De volgende documenten vormen samen het beschrijvend bestek, dat toelaat 
de algemene kwaliteit van het bouwwerk te beoordelen. Ze zijn opgenomen in 
volgorde van belang. 
 
 Het koninklijk besluit van 07/07/1994 en de wijzigingsbesluiten van 

18/12/1996, 19/12/1997 en 04/04/2003 betreffende brandbescherming en 
-preventie. 

 
 Het onderhavige gedetailleerd bestek van de werken (“het bestek”). 
 
 Ook het bij de stedenbouwkundige vergunning gevoegde advies van de 

brandweer is van toepassing. 
 
 Over het algemeen worden de bouwwerken uitgevoerd volgens de regels 

van de kunst en de normen die gelden op de datum van indiening van de 
aanvraag om stedenbouwkundige vergunning, namelijk 23 december 2014. 

 
 Wat de akoestiek betreft, zijn de in aanmerking genomen criteria die van 

een “normaal” akoestisch comfort volgens NBN S01-400-1 van 29 januari 
2008 voor de privatieve delen. 
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 De toepasselijke reglementering (onder meer inzake EPB) is die welke geldt 

op de datum van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, dus op 
23 december 2014. 

 
2. Beschrijving van het project  

 
Het project omvat: 

- 1 gebouw met bouwhoogte van GV+1 tot GV+6 en hoofdzakelijk bestemd 
voor huisvesting, met twee handels/kantoorruimten op het gelijkvloers 
niveau;  

- 4 gemeenschappelijke ondergrondse niveaus met hellende inrit en uitrit, 
parkeerplaatsen, technische lokalen, kelders, ...  

  
Een private secundaire en voetgangersweg wordt aangelegd naar het centrale 
binnenplein van het gebouw op het binnenterrein van de site. Deze weg zal 
toegankelijk zijn voor de voertuigen van de hulp- en de brandweerdiensten. 
Tevens zal hij, binnen de in de Basisakte bepaalde grenzen, eventeel gebruikt 
kunnen worden voor verhuizingen. 

 
 

3. Materialen en uitvoeringswijze 
 

De in dit bestek genoemde merken worden gegeven als aanwijzing van 
prestaties en kwaliteit. De keuze van de merken wordt overgelaten aan de 
projectontwikkelaar en de aannemer. Het is aan de architect en de ingenieurs 
om, bij de goedkeuring van de technische fiches, na te gaan of de kwaliteit en 
prestaties beantwoorden aan het in dit bestek vereiste niveau. 

 
 De aandacht wordt gevestigd op het feit dat er de eerste jaren krimpscheuren 

kunnen optreden ter hoogte van de voegen tussen vloerplaten, alsook bij de 
overgangen tussen verschillende bouwmaterialen. Deze scheuren, die geen 
enkel gevaar inhouden uit het oogpunt van de stabiliteit, zijn eigen aan de 
bouwwijze en moeten als zodanig door de kopers worden aanvaard. Bij een 
volgende schilderbeurt kunnen die scheuren heel eenvoudig worden 
dichtgestopt en in principe zouden ze niet terug moeten verschijnen.  

 
4. Prerogatieven van de Opdrachtgever, de architect of de ingenieurs 

 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen aan te 
brengen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van het project.  

 
 De Opdrachtgever, de architect en de ingenieurs hebben het recht om aan de 

plannen en bouwmaterialen de wijzigingen aan te brengen die zij nodig of 
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nuttig achten, om ze aan te passen aan het gebruik van nieuwe materialen, of 
om artistieke, technische, juridische of esthetische redenen. 

 
 Deze wijzigingen kunnen ook ingegeven worden door economische noodzaak 

(niet-beschikbaarheid van de voorziene materialen op de markt, vertraging in 
de leveringen, enz.) of voortvloeien uit het faillissement of ernstige 
tekortkomingen uit hoofde van de leveranciers of onderaannemers. 

 
 Als er een keuze moet worden gemaakt uit de in dit bestek en/of in de plannen 

beschreven procedés of materialen, gebeurt die keuze door de architect of de 
ingenieur in samenspraak met de Opdrachtgever.  

 
5. Aanvullende werkzaamheden 

 
 De door de kopers gevraagde aanvullende werkzaamheden en wijzigingen, die 

afwijken van de plannen en/of van dit gedetailleerd bestek van de werken, 
worden pas uitgevoerd na schriftelijk akkoord tussen die kopers en de 
Opdrachtgever.  

 
 Dit akkoord moet bij de Opdrachtgever toekomen binnen 8 kalenderdagen na 

overhandiging aan de koper van de kostenstudie van die werken of wijzigingen.  
 Na die termijn behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om bepaalde 

voorwaarden van de betreffende opdracht te herzien. 
 
 De Opdrachtgever behoudt zich ook het recht voor om die werkzaamheden te 

weigeren als ze een negatieve impact hebben op de staat van vordering van de 
werken. Bovendien wordt een redelijke termijn voor uitvoering van die 
werkzaamheden toegevoegd aan de oorspronkelijk voorziene termijn, met een 
minimum van 15 werkdagen. 

 
 Voor die werken en/of wijzigingen wordt een forfaitair bedrag van 500 euro 

voor het openen van een dossier en het bijwerken van de plannen (voor 
maximum 2 plannen) aangerekend. Een supplement gelijk aan 10 % van de prijs 
van de wijzigingen (materiaal en werkuren) zowel in min als in meer, zal 
worden aangerekend voor het administratief beheer van de wijzigingen, zoals 
hieronder bepaald, volgens dezelfde logica. 

 
 Beslist de koper om bepaalde in het oorspronkelijk programma voorziene 

afwerkingen te schrappen, dan heeft dit geen prijsvermindering tot gevolg. 
 
 De kopers hebben de mogelijkheid om binnen een door de Opdrachtgever 

bepaalde termijn en bij de door hem aangeduide onderaannemers, bepaalde 
door de Opdrachtgever voorgestelde afwerkingen te wijzigen.  
 
De afwerkingen betreffen:  
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- de vloerbedekkingen: tegels, parket; 
- de muurbetegeling; 
- de keukenkasten en elektrische huishoudtoestellen; 
- de sanitaire toestellen. 

  
 Na het verstrijken van de door de Opdrachtgever bepaalde termijn kan geen 

enkele aanvraag meer worden ingediend. Overigens behoudt de Opdrachtgever 
zich het recht voor om de werken aan de appartementen die 8 maanden voor 
de voltooiingsdatum van het gebouw nog niet zijn verkocht, te laten uitvoeren 
met door hemzelf gekozen materialen. 

  
6. Door derden uitgevoerde werken 
 
 De koper heeft niet het recht om werken van welke aard ook zelf uit te voeren of 

te laten uitvoeren door derden vóór de voorlopige oplevering.  
 
 Voor alle werken uitgevoerd in het gebouw, wordt verwezen naar het 

Postinterventiedossier - PID - (dat na die werken ook zal moeten worden 
aangevuld) en naar de basisakte. Over het algemeen moeten de uitgevoerde 
werken voldoen aan de normen die gehanteerd en/of van kracht waren bij de 
constructie van het gebouw. Voor alle werken die betrekking hebben op 
gemeenschappelijke delen, moeten de regels en voorschriften die golden bij de 
constructie ervan, strikt worden gerespecteerd. 

 
7.  Aansluitingen 
  

Alle aansluitingen, de plaatsing van de meters en de daaraan verbonden kosten 
voor de verschillende nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, riolering, 
telefonie en kabeltelevisie, zijn ten laste van de kopers. 
Ook de bekabeling voor telefonie en kabeltelevisie zijn ten laste van de kopers. 
Afhankelijk van de instructies van de kabelverdeelmaatschappij, worden de 
contactdozen hetzij wel (op kosten van de koper) hetzij niet geplaatst (indien 
inbegrepen in de installatie- en abonnementskosten). 
 
Alle aansluitingskosten zullen gefactureerd worden samen met de laatste 
facturatieschijf. 

 
8.  Bezoek aan de bouwplaats 

 
De kopers mogen de bouwplaats uitsluitend betreden na afspraak tijdens de 
openingsuren en vergezeld van de Opdrachtgever. 
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1. Ruwbouw – Dakwerken 
 
1.1. VOORBEREIDING VAN DE WERKEN 
 
 Omvat alle voorbereidende werken zoals het toegankelijk maken, de 

bouwplaatsinrichting, voorlopige aansluitingen, uitzetten van de werken, 
enz. 

 
De nodige grondboringen en bodemonderzoeken worden verricht onder 
toezicht van het stabiliteitsbureau.  

 
1.2. GRONDWERKEN  
 
 Omvat alle werken voor het verwijderen van de beton- en 

metselwerkblokken die zich in de betrokken zone bevinden, de graafwerken 
en aanvullingen voor funderingen, toegangen, nivellering. De overtollige 
gronden worden afgevoerd.  

 
1.3. AFBRAAKWERKEN EN FUNDERINGEN 
 

Omvat alle werken voor het slopen en blootleggen van de bestaande 
gebouwstructuur, teneinde alleen de structurele elementen te behouden die 
hergebruikt zullen worden bij de realisatie van het nieuwe gebouw.  
 
De nodige funderingen voor de aanpassing van de structuur worden 
uitgevoerd volgens de plannen van de ingenieur.  
 
Deze werken worden uitgevoerd onder toezicht van het stabiliteitsbureau en 
het controlebureau dat wordt aangewezen. 

 
1.4. WERKSTUKKEN IN GEWAPEND BETON  
 

De nodige studies voor de werkstukken in gewapend beton worden 
toevertrouwd aan het gespecialiseerd studiebureau van raadgevend 
ingenieurs (stabiliteitsingenieur). 
Dit bureau controleert ook de werken die voortvloeien uit die studies, 
conform de voorschriften en de normen van het Belgisch Instituut voor 
Normalisatie die gelden op het ogenblik van indiening van de aanvraag om 
stedenbouwkundige vergunning. 

 
 Deze post omvat alle structuurwerken voor de stabiliteit en de controle van 

de berekeningsnota's van alle werken die betrekking hebben op de stabiliteit 
van het gebouw. 
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1.5. METSELWERK 
 
 Het zichtbaar blijvend metselwerk wordt meegaand gevoegd, uitgezonderd 

de gevelvlakken, die opgevoegd zullen worden in een latere fase. Voor de 
gevel kan ook voegloos metselwerk worden voorzien. 

 
Het dragend metselwerk wordt gerealiseerd in zware betonblokken of 
dunne betonwanden, metselwerk in kalkzandsteen of hoge-
weerstandsblokken (gebakken aarde).  

 
 Opgaand metselwerk 

Wordt uitgevoerd in beton- of aardewerkblokken en/of dunne betonwanden 
en/of kalkzandsteenblokken in een dikte bepaald door de studiebureaus 
stabiliteit, EPB en akoestiek. 
De muren van de trappenhuizen en liften worden gerealiseerd in metselwerk 
en/of dunne gewapende betonwanden en/of metselwerk van hoge-
weerstandblokken (gebakken aarde) en/of kalkzandsteenblokken, zoals 
bepaald door de bureaus stabiliteit, EPB en akoestiek. 
 
 

1.6. GEVELS 
 

De elementen van eenzelfde type beton en/of baksteen en/of isolatiemiddel 
en/of bepleistering moeten een gelijkmatige kleur vertonen. Het is mogelijk 
dat zich kleine kleurnuances voordoen, die worden aanvaard voor zover ze 
geen afbreuk doen aan het algemeen aspect van de gevel. 

 
 De gevels worden gerealiseerd als volgt: 
 

- Metselwerk aan binnenzijde: betonblokken en/of dunne gewapende 
betonwand en/of kalkzandsteenblokken en/of hoge-
weerstandsblokken, dikte volgens architectuurplannen en 
stabiliteitseisen. 

 
- Isolatieplaten in polyurethaan, polystyreen of gelijkwaardig. Deze platen 

zijn vochtwerend. Lokaal worden, rekening houdend met de structurele 
eisen, een aantal thermische onderbrekingen gemaakt. De dikte moet 
de door de EPB-ingenieur berekende waarden garanderen 

 
- Buitenvlak in metselwerk, bepleistering, hout, metalen kader, traliewerk 

en bekleding in metaal, ... volgens de plannen van de architect en de 
Opdrachtgever. Kleurenkeuze volgens de richtlijnen van de architect. 

 
In geval van buitenmetselwerk in gevelsteen of blauwe hardsteen, 
wordt een luchtspouw van minimum 2 cm gelaten. 
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Volgens de detailtekeningen van de architect, kunnen sommige 
architecturale details worden gerealiseerd in architectonisch beton, 
bekedingsplaten of bepleistering (kleur bepaald door de architect 
overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften).  

 
1.7. VENTILATIEKOKERS 
 
 De ventilatiekokers worden uitgevoerd in geschikte materialen, rekening 

houdend met hun bestemming, zodat ze voldoen aan de eisen van de 
akoestisch ingenieur en de bepalingen van het Koninklijk besluit betreffende 
de preventie van brand. De doorsneden van de kokers worden berekend op 
basis van de behoeften. 

  
In de vuilnislokalen, meterlokalen en de stookruimte, alsook in de technische 
lokalen waar dit nodig blijkt, worden de reglementaire ventilatie-inrichtingen 
voorzien.  

 
1.8. DORPELS EN MUURAFDEKKINGEN 
 
 De dorpels van deuren, ramen en vensterdeuren zijn in blauwe hardsteen, in 

architectonisch beton of in metaal, volgens de plannen van de architect. De 
muurafdekkingen en dakranden zijn in zink, aluminium, prefab beton of 
blauwe hardsteen, volgens de plannen. 

 
1.9. RUWE VLOEREN 
 
 Ze worden gevormd door elementen gerecupereerd uit de bestaande 

structuur van voor de renovatie, met name geribde betonplaten, 
breedplaten of ter plaatse gestorte betonplaten met eventueel een 
druklaag. Aan die structuur worden hier en daar elementen toegevoegd, 
bestaande uit welfsels met eventueel een druklaag en/of breedplaten in 
gewapend beton met daarboven gestorte betonplaat en lokaal ter plaatse 
gestorte betonplaat volgens de plannen van de stabiliteitsingenieur. 

 
1.10. METAALCONSTRUCTIE VOOR STABILITEIT 
 
 Alle metalen structuren worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen van de 

ingenieur. 
  
1.11. DAKGEBINTE:  
 

Niet van toepassing: plat dak. 
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1.12. RIOOLNET 
 
 Het rioolnet wordt uitgevoerd volgens de gemeentelijke en gewestelijke 

reglementen. Een deel van het rioolnet kan worden gerealiseerd tegen het 
plafond van de kelderverdieping. 

 
 Het opgehangen rioolnet is in polyethyleen (PE) of PVC. Het ondergrondse 

net wordt uitgevoerd in PE. De diameters van deze netten zijn aangepast aan 
de af te voeren volumes. 

 
 Het rioolnet omvat de inspectieputten en alle andere nodige inrichtingen 

voor de goede werking ervan. 
 
1.13. DAKWATERAFVOER 
 
 De dakwaterafvoer gebeurt via het net zoals weergegeven in de plannen van 

de architect en van de ingenieur speciale technieken, met zinken 
afvoerbuizen indien zichtbaar geplaatst buiten het gebouw en polyethyleen- 
of PVC-buizen binnen. Er worden regenwatertanks en opvangbakken 
voorzien, die gebruikt zullen worden voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen. 

  
1.14. DAKBEDEKKING: plat dak 
 
 De afdichting van de platte daken is opgebouwd als volgt: 
 
 - Dampscherm; 
    

- Isolatie in dikte en materiaal in overeenstemming met de EPB-berekening. 
 

- Horizontale afdichting en randopstanden; 
 
- Groendak volgens architectuurplannen. 
 

1.15. THERMISCHE ISOLATIE 
 
 De thermische isolatie wordt verzekerd als volgt: 
 
 - Gevel: zie artikel 1.6.  
 - Plat dak: zie punt 1.14.  
 - Ramen: dubbele beglazing, k-waarde glas ≤ 1,0 
 

 Over het algemeen bieden de gebouwen op zijn minst de volgende 
energieprestaties: K = 35 en E = 70. 
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1.16. GELUIDSISOLATIE 
 
 Vloeren 

De akoestische isolatie van de vloeren wordt verzekerd door twee 
membranen, type ETHAFOAM of CONTACT FOAM van 2 x 5 mm dikte of 
vergelijkbaar, aangebracht op de dekvloer volgens de eisen van de fabrikant 
en van het studiebureau akoestiek. De dekvloeren zijn gescheiden van de 
muren. De verticale opstanden over de hoogte van de dekvloer worden 
gerealiseerd met het isolerend akoestisch membraan.  
 
Er wordt een ondervloer aangebracht voor verzonken plaatsing van de 
technieken voordat het akoestisch membraan wordt gelegd. 
 

 Ramen 
 De ramen zijn voorzien van dubbele beglazing met de door de akoestisch 

ingenieur berekende dikte. 
 
 Scheidingsmuren 

De isolatie tussen appartementen wordt verzekerd door de 
scheidingswanden te bekleden met tussenvoeging van een laag isolatie, 
zodat het geheel voldoet aan de toepasselijke norm volgens punt 0.1. De 
materialen en diktes van de scheidingswanden steunen op de voorschriften 
van de akoestisch ingenieur.  
 

1.17.  BALKONS/TERRASSEN 
 

De balkons zijn in metaal of beton volgens de architectuurplannen en 
voorzien van een houten bekleding volgens plan. 
Deze elementen worden duurzaam bevestigd met een thermische 
onderbreking ten opzichte van de gebouwstructuur. 
 
De terrassen op het dak krijgen een houtbekleding.  
 
De terrassen in de tuinen bestaan uit betontegels, geplaats op tegeldragers 
of een laag gestabiliseerd zand naar keuze van de architect. 
 
Sommige terrassen hebben een scheidingsschot tussen appartementen. 
 
De borstweringen zijn in thermisch gelakt aluminium, in glas of in staal 
volgens de plannen van de architect.  
 

1.18. VOCHTISOLATIE 
 
 Alle nodige maatregelen worden genomen overeenkomstig de regels van 

het vak en de geldende regelgeving. 



Residentie Elysée – Gedetailleerd bestek van de werken 

 

Juni 2016  13/29 

 

 
1.19 PLAT DAK 

 
Het geheel is stevig genoeg om, zonder schade, de aanwezigheid van 
personen voor onderhoud te kunnen dragen. 
 
 

2. Buitenschrijnwerk 
 
2.1. RAMEN  
 

De raamprofielen zijn in hout of aluminium met thermische onderbreking 
overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning. De ramen 
beantwoorden aan de normen betreffende de dichtheids- en mechanische 
weerstandsproeven opgelegd in de algemene bepalingen.  
 
Kleur: naturel of standaard RAL-kleur naar keuze van de architect.  
 
Vóór de plaatsing van de beglazing wordt de dichtingsband ingevoegd in de 
hiertoe voorziene groeven in het weerstandsprofiel en de glaslat. 
 
De ramen zijn schuiframen of opendraaiende ramen volgens de tekening van 
de architect. 
 
Er worden voldoende opengaande elementen voorzien om de ramen te 
kunnen schoonmaken, hetzij vanaf de balkons of terrassen, hetzij van 
binnenaf. 
 
Het hang- en sluitwerk is in aluminium, geborsteld of gelakt naar keuze van 
de architect.  

 
2.2. BUITENDEUREN 
 

De toegangsdeuren en ramen van het gebouw zijn in hout of aluminium met 
gelaagde beglazing. Deze gehelen worden uitgevoerd volgens de plannen 
van de architect. 
Ze zijn voorzien van aangepaste sloten voor openingsbediening van de deur 
volgens de specificaties in het perceel Elektriciteit. 
 
Alle buitendeuren zijn voorzien van cilindersloten, bediend met dezelfde 
sleutel als de toegangsdeuren tot de appartementen dankzij een 
piramidesysteem.  
Het hang- en sluitwerk is in geborsteld inox naar keuze van de architect. 
 

2.3. BEGLAZING 
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De diktes van alle beglazing moeten berekend worden volgens de tabellen 
van de fabrikant, die de glasdikte weergeven volgens de afmetingen van de 
ramen en de belastingen die ze ondergaan uit het oogpunt van thermische 
en akoestische isolatie.  
 
Alle beglazing bestaat uit helder dubbel glas waarvan de samenstelling 
voldoet aan de norm NBN S23-002. 
 
De beglazing van de gelijkvloerse appartementen is van het inbraakwerende 
type. 

 
2.4. TOEGANGSPOORT TOT DE GARAGE 
 

De toegangspoort tot de parking is met elektrische bediening. 
Er wordt een bediening door vloerlus voorzien voor de uitrit van de parking 
en een bediening voor inrit (een afstandsbediening per parkeerplaats).  
 
De fietsers en voetgangers kunnen de toegangsdeur bedienen met een 
sleutel van buitenaf en een sleutel of drukknop binnen.  
 
Er is ook een mogelijkheid van manuele bediening van binnenaf in 
noodgevallen. 
 
De toegangspoort van de parking is ofwel een sectionaalpoort in gelakte 
plaatstaal of een gemotoriseerd hekken. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de akoestische isolatie tussen de poort of het hekken, de motor, de rails 
en de draagstructuur van het gebouw. 
 
In de ondergrondse parking van het gebouw geldt een toegangs- en 
parkeerverbod voor voertuigen met LPG. 
 

2.5. TOEGANGSHEK TOT HET BINNENPLEIN 
 

Het toegangshek tot het binnenplein is van het type in metaal met manuele 
bediening (met sleutel of ander door de architect te bepalen systeem) en 
elektrische bediening (via de videoparlofoons in de verschillende 
appartementen). 
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3. Lichte scheidingswanden 
 
3.1. SCHEIDINGSWANDEN IN GIPS 

De scheidingswanden van de kokers zijn in gipsblokken, eventueel bekleed 
volgens de akoestische eisen (zie plan). 
 

3.2.  SCHEIDINGSWANDEN IN GYPROC 
 

De scheidingswanden tussen appartementen, de binnenwanden in de 
appartementen en de voorzetwanden worden gerealiseerd in gyproc, 
overeenkomstig de akoestische en de brandweerstandseisen. 
 
Sommige scheidingswanden tussen appartementen kunnen uitgevoerd 
worden in dragend metselwerk of dunne betonwanden met een 
akoestisch/thermische voorzetwand gevormd door een structuur bekleed 
met gipsplaten en tussengevoegde isolatie. 

 
 

4. Pleisterwerken 

 
4.1. MUURBEPLEISTERING 
 

De volgende gemeenschappelijke lokalen worden bepleisterd: inkomhal, 
lifthallen behalve in de kelderverdiepingen. Alle ondergrondse lokalen met 
inbegrip van de privatieve kelders en de eventuele gemeenschappelijke 
lokalen op de verdiepingen die hierboven niet zijn vermeld, worden niet 
bepleisterd. 
 
De binnenmuren van de woningen, opgetrokken uit beton, kalkzandsteen of 
metselwerk, worden bepleisterd. 
 
De scheidingswanden in gyproc of gipsblokken krijgen de algemeen 
voorziene of door de fabrikant bepaalde afwerking. 
 

 
4.2. BEPLEISTERING VAN PLAFONDS/VERLAAGDE PLAFONDS 
 

Alle plafonds van de appartementen en van de bovengrondse 
gemeenschappelijke lokalen (behalve technische lokalen) worden 
bepleisterd, rekening houdend met de ondergrond. Het kan gaan om een 
dunne plamuurlaag indien de ondergrond voldoende vlak is.  
De plafonds van de volgende gemeenschappelijke lokalen worden eveneens 
bepleisterd: inkomhal, lifthallen behalve in de parkings. 
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Afhankelijk van de technische vereisten, behoudt de Opdrachtgever zich het 
recht voor om verlaagde plafonds te plaatsen. De vrije hoogte wordt 
aangeduid in de plannen en respecteert op zijn minst de GSV-voorschriften, 
die een hoogte onder het plafond opleggen van minstens 2,50 m voor 
bewoonbare lokalen en 2,20 m voor niet-bewoonbare lokalen (gang, WC, 
overloop, badkamer …). 

 
 

5. Dekvloeren  
 
5.1. ZICHTBARE BEDRIJFSVLOER 
 
 De bestaande vloerbedekkingen in de kelderverdiepingen, overloop van 

trappenhuizen, kelders en kelderhallen worden in de bestaande staat 
behouden. De gewijzigde delen in de kelderverdiepingen worden voorzien 
van een bedrijfsvloer.  

  
5.2. DEKVLOEREN IN DE BOVENBOUW 
 

Een ondervloer voor vloerbedekkingen zoals tegels of parket wordt voorzien 
in de slaapkamers, woonkamer, WC, keuken, gangen, badkamers en 
wasruimte. 
 
De egalisatielaag die nodig kan zijn voor sommige vloerbedekkingen, bv. 
voor PVC, is niet in de prijs van de dekvloer inbegrepen. 
 
De dekvloer en ondervloer hebben de nodige dikte om de vereiste niveaus 
van geluidsisolatie en afwerking te bereiken. De dekvloer wordt aangebracht 
op een speciaal hiervoor bestemde geluidsisolerende laag (zie artikel 1.15)  
 
 

6. Loodgieterswerken 
 
6.1. WARM- EN KOUDWATERTOEVOER 
 

Een privatieve koudwatermeter wordt voorzien in de kelder of op de 
overloop. 
De kosten voor levering, plaatsing en aansluiting van de privatieve 
watermeters zijn niet in de verkoopprijs van het appartement inbegrepen. 
De toevoer naar de appartementen is voorzien van een afsluitkraan. 
 
De warmwaterproductie wordt verzekerd door de collectieve ketel in de 
kelder. 
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De koudwaterleidingen van de regiemeter tot de privatieve meters en tot de 
brandhaspels zijn in verzinkt stalen buizen. Hetzelfde geldt voor de 
gemeenschappelijke toevoerleidingen (dubbele dienstkranen bijvoorbeeld). 
 
Vanaf de privatieve meters worden de toestellen gevoed met koud en warm 
water via kunststofbuizen met aangepaste doorsnede voor: spoeltafel, 
wastafel, bad, douche; enkel koud water: WC, handwasbekken, toevoer voor 
wasmachine, toevoer voor vaatwasser. 

 
6.2. AFVOERLEIDINGEN 
 
 De afvoerleidingen zijn in polyethyleen of PVC volgens de regelgeving inzake 

volksgezondheid en de eisen van de fabrikant. 
 
 

7. Verwarming  
 
De verwarming wordt verzekerd door een gemeenschappelijke 
stookinstallatie in de kelder en een net van traditionele radiatoren. 
 
In de stookruimte bevinden zich aardgasketels met alle nodige accessoires. 
Vanaf daar wordt het warm water voor de verwarming verdeeld via stijve 
buizen naar een centrale collector per appartement, die in dat appartement 
of op de overloop wordt geplaatst.  
 
Elk appartement is uitgerust met radiatoren in gelakt staal (fabriekswit) met 
thermostatische kranen. Deze radiatoren worden gevoed vanaf de collector 
met in de dekvloer verzonken soepele buizen. 
De radiatoren in de bad- en douchekamers zijn van het type 
handdoekdroger. 
 
De regeling van de kamertemperatuur gebeurt door middel van een 
kamerthermostaat, geplaatst in de woonkamer. 
De installatie wordt berekend om de volgende gemiddelde temperaturen te 
bereiken bij een buitentemperatuur van -8°C: 
- woonkamer/bureau: 22°C. 
- keuken en slaapkamers: 20°C. 
- badkamers: 24°C 
 
Elk appartement is uitgerust met een integrerende meter (die tegelijk het 
debiet en het temperatuurverschil tussen het verwarmingswater bij 
aankomst bij het appartement en het retourwater meet; deze meter 
vermenigvuldigt voortdurend die twee waarden en levert op die manier een 
precieze meting op van het verbruik van het appartement). 
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Door een eenvoudige regel van drie betalen de bewoners dus hun exacte 
aandeel in de verwarmingskosten. 
 
 

8. Sanitaire installatie 
 
Alle hieronder beschreven toestellen behoren tot het aanbod van de 
leverancier Van Marcke. Alle beschreven toestellen kunnen vervangen 
worden door vergelijkbare toestellen. Er worden in de bad- en 
douchekamers geen sanitaire toebehoren voorzien. 
 

 
8.1. Badkamer (volgens verkoopplan) 
 

8.1.1.1. Wastafelmeubel (volgens verkoopplan) 
Dit werk omvat de levering en plaatsing van: 
 
- Integraal wastafelblad met 2 wasbekkens - wit “VM Origine DON” 120 cm 

breed en 50 cm diep, of vergelijkbaar 
- Spiegel 120 cm breed in kader in lichtgrijze imitatie eik 

 - Onderbouwkast met 1 grote lade, “Pure”, imitatie eik lichtgrijs of 
vergelijkbaar 

 - Twee verchroomde wastafelmengkranen Ideal Standard type “Ceramark 
Eco”, of vergelijkbaar. 

  
 Of 

 - Integraal wastafelblad met 1 wasbekken - wit “VM Origine DON” 70 cm 
breed en 50 cm diep, of vergelijkbaar  

- Spiegel 70 cm breed in kader in lichtgrijze imitatie eik 
 - Onderbouwkast met 1 grote lade, “Pure”, imitatie eik lichtgrijs of 

vergelijkbaar 
 - Een verchroomde wastafelmengkraan Ideal Standard type “Ceramark Eco”, 

of vergelijkbaar. 
 
 Er worden standaard geen kolomkasten voorzien. 
  

8.1.1.2. Badkuip  
 Het werk omvat de levering en plaatsing van: 

- Een acryl inbouwbad “Intro Combi II”, wit, afmetingen 1,70 m lang x 75 cm 
breed of vergelijkbaar 

 - Een thermostatische bad/douchekraan Ideal Standard “Ceratherm 50” of 
vergelijkbaar 
  
 Dit geheel wordt aangevuld met: 

- Een Hansgrohe “Cromat Select S - 3 jet” handdouche of vergelijkbaar. 
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8.1.1.3. Douchetub (volgens verkoopplan) 

Het werk omvat de levering en plaatsing van: 
Een (niet-ingebouwde) acryl douchebak “Origine ESQU”, wit, met 

afmetingen volgens in het plan voorziene plaats, hoogte 3,5 cm of 
vergelijkbaar 

- Het draagsysteem van het toestel. 
- Een thermostatische kraan voor douche Ideal Standard “Ceratherm 100” of 
vergelijkbaar 

 
8.1.1.4.  WC in sanitair porselein (volgens verkoopplan)  

Dit werk omvat de levering en plaatsing van de volgende elementen: 
- Een hang-WC van Ideal Standard “Simplicity” in wit sanitair porselein, bril 

en deksel in volle witte kunststof en roestvrijstalen scharnieren of 
vergelijkbaar. 

 - Wandspoelinrichting Geberit met accessoires en dubbele spoelbediening. 
 - Een stopkraan. 

 
Afsluiting wand spoelinrichting van de basis tot het plafond met gyproc. 

 
8.2. Douchekamer (volgens verkoopplan) 
 
 8.2.1. Douchetub  

Het werk omvat de levering en plaatsing van: 
- Een (niet-ingebouwde) acryl douchebak “Origine ESQU”, wit, met 

afmetingen volgens in het plan voorziene plaats, hoogte 3,5 cm of 
vergelijkbaar 

- Het draagsysteem van het toestel. 
- Een thermostatische kraan voor douche Ideal Standard “Ceratherm 100” of 
vergelijkbaar 

 
 

8.2.2. Wastafelmeubel 
Dit werk omvat de levering en plaatsing van: 
- Een integraal wastafelblad met 1 wasbekken - wit “VM Origine DON” 70 cm 

breed en 50 cm diep, of vergelijkbaar  
- Een spiegel 70 cm breed in een kader in lichtgrijze imitatie eik 

 - Een onderbouwkast met 1 grote lade, “Pure”, imitatie eik lichtgrijs of 
vergelijkbaar 

 - Een verchroomde wastafelmengkraan Ideal Standard type “Ceramark Eco”, 
of vergelijkbaar. 

 
 Er worden standaard geen kolomkasten voorzien. 
  

8.2.3. WC in sanitair porselein (volgens verkoopplan) 
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Dit werk omvat de levering en plaatsing van de volgende elementen: 
- Een hang-WC van Ideal Standard “Simplicity” in wit sanitair porselein, bril 

en deksel in volle witte kunststof en roestvrijstalen scharnieren of 
vergelijkbaar 

 - Een wandspoelinrichting Geberit met accessoires en dubbele 
spoelbediening. 

 - Een stopkraan. 
 
Afsluiting wand spoelinrichting onderaan tot op ongeveer 130 cm. 

 
 

8.3. W.C.  
 

8.3.1. Handwasbekken in sanitair porselein 
 

 Het werk omvat de levering en plaatsing van: 
- Een opgehangen handwasbekken in wit sanitair porselein, Origine Bali 

“Ecco” 40 x 26 cm 
- Een koudwaterkraan Ideal Standard “Active”. 

 - Een stopkraan, verchroomd, DN12, te plaatsen onder het wasbekken. 
 - Een spiegel van 40 x 40 cm  
 
 8.3.2. HANG WC in sanitair porselein 
 

Dit werk omvat de levering en plaatsing van de volgende elementen: 
- Een hang-WC van Ideal Standard “Simplicity” in wit sanitair porselein, bril 

en deksel in volle witte kunststof en roestvrijstalen scharnieren of 
vergelijkbaar. 

 - Een wandspoelinrichting Geberit met accessoires en dubbele 
spoelbediening. 

 - Een stopkraan. 
  

Afsluiting wandspoelinrichting van de basis tot het plafond met gyproc. 
 
 

9. Uitgeruste keukens 
 
 Het werk omvat: 
 
 - Een koudwatertoevoer met afsluiter 
 - Een warmwatertoevoer met afsluiter 
 - Een (dichtgestopte) afvoerleiding voor afvalwater 

- De levering en plaatsing van de hierna genoemde meubels en toestellen 
volgens plannen van de keukenbouwer.  
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De keukens zijn voorzien van kasten: omkasting en deuren in melamine.  
De aanrechtbladen zijn in laminaat. 

  
De keukens zijn uitgerust met de volgende elektrische huishoudtoestellen: 
- Een vitrokeramische kookplaat met vier kookzones volgens plannen met 

ingebouwd bedieningspaneel 
- Een inox spoeltafel met afdruiprek  
- Een elektrische inbouwoven  
- Een inbouwdampkap met actieve koolstoffilter 
- Een koelkast met vriescompartiment 
- Een vaatwasmachine. 

 
Opmerking 
 
Voor de volledige keukeninrichting in elk appartement wordt het volgende 
budget voorzien (detailprijzen incl. btw): 
 
Voor een studio of 1-kamerappartement:  € 7.260 
Voor een 2-kamerappartement:   € 9.075 
Voor een 3-kamerappartement:   € 10.285 
 

10. Elektriciteit 
   

De elektrische installatie (spanning 230 V) met meter 50 A voldoet aan de 
geldende voorschriften en wordt gekeurd door een erkend organisme. De 
verschillende privatieve meters worden geplaatst in de kelder in de hiervoor 
bestemde lokalen. 
Elk appartement is uitgerust met een verdeelbord in het appartement 
(zie plan). 
 
De buizen zijn thermoplastische buizen, die in de afgewerkte lokalen worden 
ingebouwd. 
 
In de privatieve delen zijn geen verlichtingstoestellen voorzien, behalve de 
buitenlampen tegen de gevel naar keuze van de architect. 
 
De kosten voor aansluiting en plaatsing van de meters zijn ten laste van de 
kopers. 
Het bedieningsmateriaal, de stopcontacten en schakelaars zijn van het merk 
NIKO of vergelijkbaar. 
 
De installatie wordt zo ontworpen dat ze de totale belasting aankan van de 
meest actuele toestellen (verlichting, elektrische huishoudtoestellen, enz.) 
die gewoonlijk in appartementen worden gebruikt. 
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Naast de privatieve aansluitingen worden een of meer meters en een 
verdeelbord voor de gemeenschappelijke delen voorzien. 
 

10.1. BESCHRIJVING  
 
 Appartement  

 Woonkamer: 
5 stopcontacten 
1 contactdoos voor kabeltelevisie 
1 telefooncontactdoos 
2 lichtpunten met 4 schakelaars 
Thermostaat 

 Keuken 
2 dubbele stopcontacten boven het aanrecht 
Voeding voor dampkap, kookplaat, vaatwasser, koelkast en oven 
1 lichtpunt aan het plafond en 1 lichtpunt onder de bovenkast 
met 2 schakelaars 

 Inkomhal 
1 stopcontact 
1 lichtpunt met 2 schakelaars 
Videofoon 
Bel 

 Hoofdslaapkamer 
1 lichtpunt met 2 schakelaars 
4 stopcontacten 
1 telefooncontactdoos 
1 contactdoos voor kabeltelevisie 

 Andere slaapkamers of bureaus 
1 lichtpunt met 1 schakelaar 
3 stopcontacten 

 WC 
1 lichtpunt met 1 schakelaar 

 Nachthal 
1 stopcontact 
1 of 2 lichtpunten met 2 schakelaars (afhankelijk van de lengte 
van de gang) 

 Badkamer 
1 lichtpunt aan het plafond en 1 lichtpunt boven de spiegel met 
1 schakelaar 
1 dubbel stopcontact 

 Douchekamer (indien weergegeven op het plan) 
1 lichtpunt aan het plafond en 1 lichtpunt boven de spiegel met 
1 schakelaar 
1 stopcontact 
1 schakelaar 

 Wasruimte 
1 lichtpunt met 1 schakelaar 
1 stopcontact 
1 stopcontact voor wasmachine 
1 stopcontact voor droogkast 
1 stopcontact voor versterker kabeltelevisie 
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 Hoofdterras 
1 lichtpunt met 1 schakelaar in het appartement 
1 stopcontact 

 

 Kelders 
Een lichtpunt met verlichtingstoestel met ingebouwde bewegings-
detector, aangesloten op de elektriciteitsmeter van het 
overeenkomstige appartement. 

  
10.2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 

De installatie omvat de levering, plaatsing en aansluiting van: 
- De verlichtingstoestellen in de sassen en inkomhallen van de 

gebouwen. 
- De verlichtingstoestellen bediend door bewegingsdetector in de 

lifthallen vanaf de kelder tot de bovenste verdieping, in de 
keldergangen, in de noodtrappen. 

- De verlichtingstoestellen in de meter- en de technische lokalen 
bediend door een drukknop en tijdschakelaar. In lokalen waar een 
onderhoudsinterventie kan plaatshebben, kunnen de drukknoppen 
vervangen worden door schakelaars. 

- De verlichtingstoestellen in de parking. 
- Veiligheidsverlichtingstoestellen die de plaatsen of richting van de 

nooduitgangen weergeven conform de geldende reglementering. 
- De nodige stroomtoevoeren voor de liften. 
- De buitenverlichtingstoestellen (wandlampen bij de ingangen en 

tuinverlichting). 
- De stoomtoevoer voor de motoraandrijving van de garagepoorten. 
- Tweepolige stopcontacten in de inkomhallen, de lifthallen in de kelder 

en op de 3de verdieping. 
- Mechanische afzuigventilatoren op het dak of in de kelder. 
- Rookafvoeren. 
- De video-parlofooninstallatie; opening sluiting toegangsdeuren tot de 

gebouwen. 
- Een bel op de overloop buiten het appartement. 

 
10.3.  VIDEOPARLOFOONS 
 

Het werk omvat de levering, plaatsing en aansluiting van een video-
parlofooninstallatie die de volgende elementen bevat:  

- Een video-parlofoon in het binnensas van de inkomhal 
- Ter hoogte van het toegangshek, een straatplaatje voor inbouw in de 

gevel, met oproepknop, naamplaathouder en parlofoon die parallel is 
aangesloten op het video-parlofoonsysteem. 

- Een video-parlofoonpost per appartement, van het wandtype met 
deuropenertoets voor de sasdeur en deur inkomhal.  
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11. BINNENSCHRIJNWERK EN HANG- EN 
SLUITWERK 
 
11.1. TOEGANGSDEUR VAN HET APPARTEMENT 
 

De toegangsdeur van de appartementen is brandwerend conform de 
geldende reglementering. Deze deur is uitgerust met een cilinderslot en 3-
puntsluiting en 2 schoten met dievenklauwen. Ze wordt geleverd met 3 
sleutels. Ze is voorzien van een kijkgaatje. De deur is van het type 
schilderdeur.  

 
Deze deuren zijn uitgerust met het passende hang- en sluitwerk binnen en 
buiten. Het hang- en sluitwerk is aangepast aan het genoemde type deur. 

 
 
11.2. ENKELE DEUR 
 

Kozijnen en dagstukken in MDF of vergelijkbaar, bestemd om te schilderen. 
De deur is van het type schilderdeur. 
De scharnieren zijn in staal, hang- en sluitwerk aangepast aan het genoemde 
type deur. 
 

11.3. ENKELE DEUR Rf 30 min en Rf 60 min 
 

De deuren van de gemeenschappelijke lokalen, de technische lokalen, de 
trappenhuizen en de sassen die uitgeven op de garage zijn in te schilderen 
hout Rf 1/2h of in gelaagde plaat. 
De kozijnen zijn in te schilderen MDF of in metaal. De deurvleugel heeft een 
kern van 40 mm dikte, die als brandwerend is aangemerkt. 

 
 De sluiting met opgebouwde deursluiter wordt voorzien indien vereist door 

de reglementering inzake brandbeveiliging. 
 

De scharnieren zijn in staal, hang- en sluitwerk aangepast aan het genoemde 
type deur. 

 
 

12. VLOER- EN MUURBETEGELING 
 
Alle vloer- en muurbekledingen worden uitgevoerd onder voorbehoud van 

eventuele kleurnuances, die door de fabrikanten als algemeen aanvaardbaar 
worden beschouwd. 
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12.1. TEGELVLOEREN 
 
 Een tegelvloer ter waarde van 36,30 €/m² (detailprijs incl. btw), formaat 

41x45 cm wordt voorzien in de badkamers, douches, WC’s en keukens (ook 
in de open keukens op de woonkamers). Rechte plaatsing, grijze voeg. 

 Bijpassende (zichtbare) plinten - hoogte 7 cm van 4,84 €/meter (detailprijs 
incl. btw) in de lokalen waar de muren niet betegeld worden. 

 
12.2. GEMEENSCHAPPELIJKE VLOEREN 
 
 De vloer van de inkomhal van het gebouw en de liftbordessen (behalve in de 

kelder) worden betegeld met keraamgrestegels, inclusief bijpassende plinten 
- hoogte 7 cm naar keuze van de architect en de OG. 

 
De utilitaire lokalen in de kelderverdieping, boven de grond of op het dak 
naar gelang de gebouwen, de garages en kelders behouden de bestaande 
bekleding. 

 
TRAPPEN 
De treden en tegentreden van de nieuwe, met muren omgeven trappen en 
de overlopen zijn in glad beton, voorzien van antislip neuzen. 
De balustrades zijn in metaal of aluminium naar keuze van de architect. 
 
Van de behouden bestaande trappen, wordt de bestaande afwerking 

behouden. 
 
12.3. MUURBETEGELING 
 
 Muurtegels 20 x 50 ter waarde van 36,30 €/m² (detailprijs incl. btw) rechte 

plaatsing, witte voeg worden voorzien op de volgende plaatsen: 
 
 - Badkamer en douchekamers  

Over de hele hoogte achter het bad (inclusief omtrek onderaan) / douche / 
wastafel, en over de breedte van die elementen. 

 
 - WC , washokken  

Niet voorzien: (plint) 
 
 - Keuken 

Tussen de hoge en de lage kasten en in elk geval over 40 cm op de muren 
in contact met het keukenaanrecht (voor zover de muur 40 cm hoger is); 
formaat 20 x 50 cm. 

 
12.4. VENSTERBANKEN 
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De vensterbanken zijn in natuursteen.  

 
13. Parket en diverse bekledingen 
 
13.1. PARKET 
 

Het werk omvat de levering en plaatsing van een semi-massief parket in alle 
hallen, woonruimtes en slaapkamers van de appartementen. 
- Semi-massief eiken parket van 10 mm dikte, afwerking eik dikte 3,5 mm 
gevernist in de fabriek type BOEN PRESTIGE of vergelijkbaar 
- Vol verlijmde plaatsing 
-  Plinten van +/- 5 cm hoog, bijpassend  

 
13.2. TUSSENDORPEL 
 

Bij de overgangen tussen verschillende bedekkingen, wordt een messing, 
roestvrijstalen of aluminium lat geplaatst. 
 

13.3. VOETMATTEN  
 

In de gemeenschappelijke inkomhallen op het gelijkvloers worden in de 
vloerbedekking ingebouwde voetmatten voorzien.  
 

14. SCHILDERWERKEN 
 

14.1. APPARTEMENTEN 
 

Er worden geen schilderwerken voorzien in de appartementen, noch in de 
privatieve kelders.  

 
14.2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN (kleuren naar keuze van de architect) 
 
 Inkomhallen (behalve parkings) en overloop 

De overlopen op de verdiepingen worden afgewerkt (naar keuze van de 
architecten) met een raaplaag die rechtstreeks op het metselwerk of de 
gewapende betonwanden wordt gespoten of door te schilderen op klassieke 
bepleistering. 
 
De muren en plafonds van de trappenhuizen worden bepleisterd en 
geschilderd of voorzien van een raaplaag die rechtstreeks op de wand wordt 
aangebracht. 
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De muren en plafonds van alle ondergrondse, bovengrondse of op het dak 
gelegen lokalen (afhankelijk van het gebouw) alsook alle utilitaire lokalen op 
het gelijkvloers (zoals de koker naar de garages) worden niet gepleisterd of 
geschilderd maar uitgevoerd in glad ontkistingsbeton, opvoegde 
betonblokken of kalkzandsteenblokken, uitgezonderd de bestaande lokalen 
waar de afwerking behouden blijft. 

 
 Trappen 
 Niet voorzien. 
 
 Parkings 

Vloermarkering en nummering van de parkeerplaatsen. 
  
 Binnen- en buitenijzerwerk 
 Corrosiewerende behandeling 
 Een grondlaag plus 2 lagen lakverf 
 
 Buitenschrijnwerk 

Zie artikel 2 
  

15. Ventilatie  
 
De ventilatie is van het type “D” dus balansventilatie, en individueel, met name: 

 mechanische inblazing van verse lucht in de leefruimten (kamers, bureaus, 
woonkamers ...)  

 mechanische afzuiging van vervuilde lucht in de zogenaamde “vochtige” 
lokalen (BK, wasruimte, keuken en WC) 

 de luchtoverdracht van de leefruimten, naar de vochtige ruimten en 
eventueel via de hallen, gebeurt op natuurlijke wijze dankzij ingebouwde 
luchtroosters in de deuren of een spleet onder die deuren. 

 Energieterugwinning (met een theoretisch rendement > 85%) wordt 
voorzien tussen de inblazing en afzuiging door middel van een in de 
balansventilatiegroep geplaatste warmtewisselaar. 

 de luchtkanalen worden geïsoleerd volgens de geldende EPB-
reglementering. 

 
 
De voorziene debieten voor de inblazing van verse lucht voldoen aan de 
reglementering en bieden de volgende minima: 

 kamer/bureau: 35 m³/h 

 woonkamer: 75 m³/h 
 

De gerealiseerde debieten voor de afzuiging van vervuilde lucht zijn conform de 
reglementering en bieden de volgende minima: 
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 badkamer, douche en wasruimte: 50 m³/h 

 gesloten keuken: 50 m³/h 

 open keuken: 75 m³/h 

 WC: 25 m³/h 
 
De ondergrondse parking is voorzien van mechanische afzuiging die de 
luchtverversing bepaald in de door het BIM afgeleverde exploitatievergunning, 
verzekert; 
 
 

16. Liften 
 

De elektrische liften voldoen aan de geldende reglementering. 
 
Elektrische liften met een draagvermogen van 630 kg (8 personen) en een 
snelheid van 1 m/sec. 
 
Liftkooi met telescopische deuren - doorgangsbreedte: 0,9 m 
 
Afwerking liftkooi met gelaagde platen, spiegel, spots, handleuning, 
vloerbetegeling. 
 
Aansluiting telefoonsysteem met alarmknop, aangesloten op de 
noodcentrale. 

 
 
17. Omgeving  
 

De toegangswegen worden gerealiseerd met gekleurde betonstraatstenen 
(klinkers), dolomiet of natuursteen zoals bepaald door de architect. 
 
De omgeving wordt voor een deel ingericht als tuin voor privatief gebruik 
volgens de plannen van de landschapsarchitect gekozen door de 
projectontwikkelaar en overeenkomstig het plan bij de stedenbouwkundige 
vergunning. 


