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VOORSTELLING VAN 
HET PROJECT
Nautilus werd ontworpen in samenwerking met het 
architectuurbureau AXENT Architects. 

Vanaf de eerste schetsen hebben de initiatiefnemers 
van het project gekozen voor een ambitieus architectu-
raal concept met als doel een symbolisch en esthetisch 
project tot stand te brengen in een buurt die volop aan 
het groeien is. Tegelijk wordt de nodige aandacht 
besteed aan de sociale mix, de gezelligheid en de 
levenskwaliteit voor de toekomstige bewoners. Er werd 
ook specifiek aandacht besteed aan de ecologische ori-
entatie van het project, de technieken en materialen 
werden zorgvuldig gekozen om te beantwoorden aan 
de meest recente normen en innovaties op het vlak van 
duurzame ontwikkeling. 

Het resultaat is een geheel bestaande uit 4 verschil-
lende delen (gebouwen A, B, C en D) opgetrokken rond 
een grote, aangelegde esplanade die een harmonieus 
geheel doet ontstaan van woningen, een grote voe-
dingswinkel, een kleine handelszaak en een gemeen-
schapszone. Nautilus valt meteen op door zijn sobere 
en zeer eigentijdse architectuur, gedomineerd door een 
hoge toren die een uitzonderlijk uitzicht biedt op het 
kanaal en de stad. De harmonische combinatie van wit 
architectonisch beton met het antracietkleurige buiten-
schrijnwerk, alsook het subtiele spel van balustrades in 
glas en ijzersmeedwerk geven het project een sterke en 
herkenbare identiteit. 

De kern van het project blijft ontegensprekelijk de bin-
nentuin waarvan het ontwerp werd toevertrouwd aan 
landschapsarchitect JNC. Zijn uitgangspunt was sim-
pel: de natuur binnen brengen in het project en op die 
manier voor rust en welzijn zorgen.

Dat heeft zich vertaald in een tuin die in beweging is, 
bestaande uit vele minerale en vegetale golven, een 
aandachtspunt dat krimpt en uitdijt in de ruimte. Die 
golvende bewegingen worden doorsneden door een 
landschapstrap die een natuurlijke verbinding vormt 
tussen de esplanade en het kanaal. Het is meteen de 
hoofdingang van de residentie, die zich langs de Vaart-
dijk bevindt. 

Via deze ingang voor voetgangers kom je in de inkom-
hal van de gebouwen A-C-D alsook in gemeenschaps-
zone en de kleinhandel. Gebouw B is toegankelijk via de 

laan. De grote voedingswinkel bevindt zich langs de 
Industrielaan. Hij beschikt over een eigen technische 
uitrusting, een circulatieplan en niet minder dan 70 
afzonderlijke parkeerplaatsen op de gelijkvloerse en 
eerste verdieping. De parkeerplaatsen zijn exclusief 
voor de winkel bestemd. 

Het hele project wordt beveiligd door een toegangscon-
trolesysteem. Een concierge, waarvan de woning zich 
bevindt op de benedenverdieping van gebouw D, staat 
in voor het goede beheer van de site, met name voor 
wat betreft het onderhoud van de gemeenschappelijke 
delen en het buitengebied. 

In de twee ondergrondse verdiepingen bevinden zich de 
kelders, de lokalen bestemd voor de buggy’s, de techni-
sche ruimten (meters, verwarmingsketel, enz.), de ruim-
ten voor de vuilnisbakken en ook de parkeerplaatsen 
voor de auto’s (150 ondergrondse en 15 buitenplaatsen 
op de benedenverdieping) en fietsen (278). De onder-
grondse parkeerplaatsen zijn toegankelijk via twee 
ingangen die zich langs de Vaartdijk bevinden.

NAUTILUS

Nautilus – Digue du Canal 112 – 1070 Bruxelles – www.nautilusbyeaglestone.be

by

Building A

Building B

Building C

Tower

Canal - Kanaal

NAUTILUS
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LOCATIE
Nautilus bevindt zich in Anderlecht, Kanaaldijk 112-113.
De kanaalzone wordt vandaag beschouwd als strate-
gisch gebied voor de toekomstige ontwikkeling van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rekening houdend met 
de urbanistische, socio-economische en demografische 
uitdagingen hebben de autoriteiten stedenbouwkun-
dige architecten gevraagd een « Kanaalplan » op te 
stellen. De politici willen daarmee een aanzet geven tot 
de harmonieuze en kwalitatieve herwaardering van de 
oude industriële buurten van Brussel, wat deze zone de 
kans biedt om te fungeren als een dynamische en struc-
turerende factor in de stad.  
Nautilus is in belangrijke mate geïnspireerd door de 
wens om van deze zone een dynamische en vernieuwde 
zone te maken. Het project geniet tegelijkertijd volop 
van de speciale sfeer van een ligging aan de kant van 
het water. Het is een van de eerste projecten die deel 
uitmaakt van een reeks grote vastgoedontwikkelingen 
die zullen leiden tot een indrukwekkende urbanistische 
hernieuwing van de hele buurt aan het kanaal. Een 
omgeving die volledig opgewaardeerd zal worden en 
waar een goede sfeer zal hangen.

NAUTILUSNAUTILUS

Station
Brussel-Zuid

Berg
ense ste

enweg

Park
Astrid

Berg
ense ste

enweg

Het Rad

Be
rg

en
se

 s
te

en
w

eg

Humanitei
tsla

an

Paepsemlaan

Guilla
ume Van Haelenlaan

Guill
aum

e V
an H

aele
nla

an

G
u

ill
au

m
e 

V
an

 H
ae

le
n

la
an

G
ui

lla
um

e 
Va

n 
H

ae
le

nl
aa

n

Théo Lambertlaan

Sint-Guido

Industrielaan

Industri
elaan

In
dust

rie
la

an

In
d

u
st

ri
el

aa
n

H
enri-Joseph

G
enessestraat

Bi
es
te
br
oe
kk
aa
i

Bi
es
te
br
oe
kk
aa
i

Aa
ka
ai

Ka
na
ald

ijk

Ka
na
ald

ijk

Ka
na
ald

ijk

Ve
yw

ey
de

ka
ai

Centrum
15 min

Brussels south station

COMMERCIËLE BESCHRIJVING Pagina 8 Pagina 9



ALGEMENE INFORMATIE

DOEL
Deze commerciële beschrijving wil de koper een idee 
geven van de algemene kwaliteit van de constructie, 
met name de ruwbouw en de afwerking van de 
gemeenschappijke en de privé ruimtes van de gebou-
wen  C & D van Nautilus. 
Sommige elementen die vermeld worden in dit docu-
ment zijn niet altijd van toepassing voor alle apparte-
menten. Bepaalde uitrustingen en afwerkingen hangen 
af van de indeling van elk appartement en van de 
locatie.  
Bij het lezen van deze beschrijving is het altijd handig 
om ook het commercieel plan en de technische plannen 
van elk appartement bij de hand te hebben.

TOELATINGEN & 
VERGUNNINGEN
Een stedenbouwkundige vergunning met verwijzing XX 
werd toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op XX 2016. Een milieuvergunning met verwij-
zing PE/1B/2014/501373 werd toegekend door de BIM 
op 8 juli 2015. Het gebouw wordt opgetrokken overeen-
komstig de contractuele documenten van de verschil-
lende studiebureaus en de toegekende vergunningen. 
De werkzaamheden en materialen beantwoorden aan 
de normen die gelden op het moment van de aanvraag 
van de stedenbouwkundige vergunning.

TOEGANG TOT DE 
WERF
ZIJN BEGREPEN IN DE PRIJS :

De honoraria van alle medewerkers aan het project 
(architect-ingenieurs, veiligheidscoördinator, …), de 
verzekering Alle Bouwplaats Risico’s, de verzekering 
Tienjarige Aansprakelijkheid, de dossierkosten van de 
brandpreventiedienst van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de belasting op bouwwerken en wegen, de kos-
ten voor de aansluiting op de openbare riolering.

ZIJN NIET BIJ DE VERKOOPPRIJS INBEGREPEN :

• de kosten voor het verlijden van de akte ;
• de registratierechten zoals beschreven in de 

verkoopovereenkomst;
• de BTW zoals beschreven in de verkoopovereenkomst ;
• de kosten voor het opstellen van de basisakte ;
• de kosten voor de aansluiting van water, gas en elek-

triciteit, de huur en de retributie voor de opening van 
de individuele meters en ook de waarborgen die 
gevraagd worden door de nutsbedrijven die zullen 
doorgefactureerd worden aan de toekomstige 
kopers; 

• de individuele aansluitingen voor telefoon en 
teledistributie;

• de gemeenschappelijke uitrusting zoals vuilniscon-
tainers, het materiaal voor algemeen onderhoud, 
zelfs als sommige van die elementen werden 
geplaatst door de eigenaar.

TOEGANG TOT DE 
WERF
Tijdens de ruwbouwfase is de toegang tot de werf door 
de koper of zijn vertegenwoordiger strikt verboden.  
Tijdens de afwerkingsfase is de toegang tot de werf 
door de koper of zijn vertegenwoordiger slechts toege-
staan als hij of zij begeleid wordt door een vertegen-
woordiger van de coördinator, nadat er een afspraak is 
gemaakt met en de goedkeuring is verkregen van de 
architect en de hoofdaannemer.  De koper of zijn verte-
genwoordiger betreden de werf op dat moment op 
eigen risico.

WIJZIGINGEN 
DOOR DE 
HOOFDAANNEMER
De hoofdaannemer mag, in overleg met de architect en 
de studiebureaus, kleine wijzigingen aanbrengen aan 
deze beschrijving om de technieken en/of het comfort 
van de kopers te verbeteren en/of om zich te schikken 
naar nieuwe geldende normen.
Om redenen van leveringstermijnen, continuïteit van de 
productie van bepaalde materialen, het gebruik van 
nieuwe materialen of voor het naleven van 

ALGEMENE INFORMATIE
veiligheidsnormen en reglementen, het aanbrengen 
van functionele en/of esthetische verbeteringen, 
behoudt de hoofdaannemer zich het recht voor om de in 
deze beschrijving of op de plannen vermelde 
materialen te vervangen door gelijkwaardige 
materialen. Het is dan de taak van de architect om te 
controleren, bij de goedkeuring van de technische 
gegevens, of het kwaliteitsniveau en de prestaties 
dezelfde zijn als deze die gevraagd worden door deze 
commerciële beschrijving.  

WIJZIGINGEN DOOR 
DE KOPER 
1° BEHEER VAN DE WIJZIGINGEN DOOR DE 
KOPERS

Indien gewenst, kan de koper wijzigingen aanbrengen 
aan de basisafwerking. Hij dient daarvoor de gewenste 
wijzigingen mee te delen aan de coördinator die als 
enige kan beoordelen of aan de vraag kan worden vol-
daan. Is dat het geval dan zal hij een bestek opstellen 
en voor de coördinatie zorgen tussen de architect, de 
studiebureaus en de hoofdaannemer. Het is ook 
belangrijk om op te merken dat om in aanmerking te 
komen deze wijzigingen moeten/mogen:
• aangevraagd worden voor de ondertekening van de 

authentieke koopakte
• binnen de planning van de materiaalkeuze passen
• geen invloed hebben op de algemene planning van 

de werkzaamheden 
• niets wijzigen aan de opleveringsdatum van de 

gemeenschappelijke delen 
• alleen betrekking hebben op de materialen van de 

afwerking en/of binneninrichting van het 
appartement 

• niet in strijd zijn met de toegekende stedenbouwkun-
dige of milieuvergunning 

• niets veranderen aan de energetische of akoestische 
prestaties van het gebouw

• geen veranderingen veroorzaken aan de structuur 
van het gebouw, de belangrijkste technische uitrus-
ting, de gevels, het dak of de gemeenschappelijke 
delen. Ook aan de hoogte van de bovendorpels van 
de deuren, de hoogte en de aard van de ondervloeren 
mag niets veranderd worden.  

Deze wijzigingen vragen ook extra prestaties van de 
architect en de verschillende studiebureaus; de kosten 
ervan zijn integraal ten laste van de kopers en worden 
voor het onderzoek ter goedkeuring voorgelegd. Ook de 
kosten voor de opening van een dossier worden aan de 
koper gefactureerd, voor een forfaitair bedrag van 500 
EUR, exclusief BTW. 

Elke verandering gevraagd door de koper wordt slechts 
uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke goedkeu-
ring van het bestek van de gevraagde veranderingen. In 
dat geval zal een nieuwe leveringsdatum worden ver-
meld in de verkoopovereenkomst van de akte. Geeft de 
koper zijn goedkeuring niet binnen de afgesproken ter-
mijn, dan behoudt de hoofdaannemer zich het recht 
voor de werkzaamheden voort te zetten volgens het 
oorspronkelijke programma. 
Elk supplement dat de koper vraagt, moet door hem 
schriftelijk aangevraagd worden en moet integraal 
betaald zijn voor de voorlopige oplevering.

2° PLANNING MATERIAALKEUZE

De koper krijgt voor de ondertekening van de verkoopo-
vereenkomst een dwingende planning die gekoppeld is 
aan de voortgang van de werf. Deze planning bevat de 
limietdatum waarop de keuzes voor eventuele wijzigin-
gen gemaakt moeten worden. Deze keuzes moeten ove-
rigens vastliggen uiterlijk bij de ondertekening van het 
authentiek koopakte. Geen enkele vraag tot wijziging 
kan ingediend worden na de limietdatum of na het ver-
lijden van de authentieke koopakte.

3° WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR DE 
KOPER

Voor de voorlopige oplevering is de koper niet toege-
staan om zelf werkzaamheden uit te voeren, of dat te 
laten doen door derden, van welke aard dan ook en dit 
zowel in zijn appartement, parkeerplaats of kelder. Alle 
wijzigingen die de koper wenst, moeten worden 
beheerd en gecoördineerd door de coördinator, in over-
eenkomst met de hierboven beschreven voorwaarden.

4° BASISAFWERKINGEN EN AFWIJKINGEN 

De koper koopt het appartement met een zogenaamde 
basisafwerking (zoals beschreven in deze commerciele 
beschrijving). Door de overeenkomst te ondertekenen, ver-
klaart de koper dat hij daarvan volledig op de hoogte is.  

De koper kan echter ‘afwijkingen’ kiezen voor wat betreft 
de kleur van bepaalde afwerkingen (zoals voorgesteld in 
het Commercieel Bestek) en dit zonder meerprijs.
De afwerkingen waarvoor afwijkingen zijn toegestaan, 
zijn de volgende: 
• de kleur van de meubels, van de spatwand en het 

werkblad van de keuken (keuze uit 3 kleuren per ele-
menten naast de basiskleuren) 

• de kleuren van de sanitaire meubelen (keuze uit 3 kleu-
ren per elementen naast de basiskleuren)

• de kleuren van de vloer- en muurtegels  (keuze uit 3 
kleuren per elementen naast de basiskleuren)

• de afwerkingen van het parket (keuze uit 3 afwerkin-
gen per elementen naast de basiskleuren)
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5° « WIJZIGINGEN » 

De koper kan ‘wijzigingen’ aanvragen, hierna wijzigin-
gen genoemd (posten in plus of in min), aan de afwer-
king van het appartement en in overeenkomst de hier-
onder vermelde voorwaarden (en in artikel 2: PLANNING 
MATERIAALKEUZE van deze commerciele beschrijving).
De koper deelt de gewenste wijzigingen mee aan de 
Coördinator. 
Deze doet dan de coördinatie met het architectenbu-
reau, de studiebureaus en de hoofdaannemer en geeft 
ook de koper de kostprijs van deze wijzigingen.  

Het bestek van de door de koper aangevraagde wijzi-
gingen, wordt opgemaakt voor elk element volgens de 
volgende algemene regels: 
•  De  elementen (materiaal en plaatsing) in min wor-

den voor 80% afgetrokken
•  De elementen (materiaal en plaatsing) in plus wor-

den aangerekend tegen 100 %

Wat de prijs van de wijzigingen betreft, gelden ook de 
volgende voorwaarden: 
• Voor tegels, parket en sanitaire toestellen: als er iets 

wijzigt aan de plaatsing (andere afmetingen, andere 
richting van de plaatsing, …) wordt een meerkost 
aangerekend,

• Als de prijs van het materiaal lager is dan de prijs ver-
meld in dit document, wordt het verschil niet 
terugbetaald. 

• Als het materiaal niet wordt besteld bij een van de 
leveranciers aangewezen door de hoofdaannemer 
(voor de tegels, parketten en sanitaire toestellen of 
andere elementen), zal de hoofdaannemer een forfai-
tair bedrag van 15% aanrekenen op de prijs van het 
materiaal en de plaatsing, 

• Voor elke aanvraag van een wijziging worden dos-
sierkosten aangerekend voor een bedrag van € 500,- 
excl. BTW,  dit om de administratieve kosten te 
dekken,  

• Indien nodig kunnen ook kosten voor extra prestaties 
door het architectenbureau of de verschillende stu-
diebureaux worden gefactureerd, 

• Eenzelfde dossier kan meerdere wijzigingen bevatten 
(kleine of grote) op voorwaarde dat deze verschil-
lende aanvragen op hetzelfde moment worden 
ingediend.  

Er wordt ook op gewezen dat:
• Elke wijziging gevraagd door de koper wordt alleen 

dan uitgevoerd na zijn schriftelijke goedkeuring (i) 
van de kostprijs van de wijziging(en) en, desgeval-
lend  (ii) van de extra tijd die nodig is voor de levering 
van het appartement, 

• De wijzigingen mogen in geen geval de opleverings-
datum van de gemeenschappelijke delen opschuiven 
en/of een invloed hebben op de algemene planning 
van de werkzaamheden, 

• Wijzigingen aan de structuur van het gebouw, de 
belangrijkste technische uitrustingen, de gevels, de 
daken of de gemeenschappelijke delen en algemeen 
alle wijzigingen die een aanpassing vergen van de 
stedenbouwkundige en milieuvergunning zijn hoe 
dan ook niet toegestaan, 

• De Coördinator behoudt zich het recht om eventuele 
aanvragen voor wijzigingen te weigeren, op basis 
van de technische haalbaarheid, de voortgang van 
de werf, reeds geplaatste bestellingen bij de onderne-
mingen of andere redenen, 

• De appartementen worden helemaal afgewerkt ver-
kocht. Het is dan ook niet toegestaan een of meer-
dere onderdelen niet uit te voeren.

6° COMMERCIELE WAARDE

De vermelding « commerciële waarde » die regelmatig 
in dit document terugkomt, betreft de verkoopprijs aan 
particulieren van de geleverde en geplaatste materia-
len op de werf, BTW niet inbegrepen. Merknamen wor-
den louter informatief opgegeven en zijn niet 
contractueel.

VOORLOPIGE 
OPLEVERING 
De voorlopige oplevering veronderstelt de goedkeuring 
van de koper van de geleverde werkzaamheden en sluit 
elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.
In geen enkel geval heeft hij recht op een vergoeding 
voor schade die wordt vastgesteld aan het schrijnwerk, 
de sanitaire toestellen, het pleisterwerk, het glaswerk, 
de radiatoren, de bekleding van de vloeren, muren en 
plafonds na de voorlopige oplevering.  
De tienjarige aansprakelijkheid, zoals vermeld in de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, gaat 
in bij de ondertekening van het proces verbaal van de 
voorlopige oplevering van het appartement.
Indien er, na de voorlopige oplevering, kleine scheurtjes 
ontstaan in muren en plafonds te wijten aan de nor-
male zetting van het gebouw of het uitzetten van mate-
rialen dan kunnen deze niet toegeschreven worden aan 
een fout in het ontwerp of de uitvoering. De herstelling 
van deze scheurtjes gebeurt ten koste van de koper.

AFMETINGEN
De oppervlakte wordt berekend in BVO – Bruto Vloerop-
pervlakte -  volgens de meetcode van de Belgisch- 
Luxemburgse vereniging van Chartered Surveyors 
(BACS).  Elke appartement wordt gemeten vanaf de rooi-
lijn van de buitenmuren tot de hartlijn van de schei-
dingsmuren en de buitenste rooilijn van de muren van 
de gemeenschappelijke delen. De ingebouwde techni-
sche kokers zijn bij de afmetingen van het appartement 
inbegrepen.
De opgegeven oppervlakte in de beschrijving van het 
verkochte goed is niet gegarandeerd. De afmetingen op 
de plannen zijn afmetingen van de « ruwbouw ». Ze zijn 
dus niet op de centimeter gegarandeerd; elk verschil in 
min of in plus is ten nadele of ten voordele van de koper 
en leidt niet tot een aanpassing van de prijs. Het is aan 
de koper om de controles uit te voeren die hij nodig acht. 
Eventuele aanwijzigingen voor de plaatsing van kasten, 
meubels, open keukens, verlichting of huishoudtoestel-
len op de plannen zijn louter informatief. Het meubilair 
is niet bij de verkoopprijs inbegrepen, behalve indien dit 
document dat anders vermeld.  
Voor het sanitair primeert de informatie in deze beschrij-
ving op de uitrusting die voorgesteld wordt op het com-
mercieel plan. Voor de keukens levert de keukenleveran-
cier een inrichtingsplan.  Dat plan primeert op de 
commerciële beschrijving en de commerciële plannen 
van de appartementen. Verlichtingstoestellen worden 
niet geleverd, behalve voor de gemeenschappelijke 
delen, kelders en garages.

VEILIGHEID & BRAND
De beveiliging van Nautilus wordt hoofdzakelijk verze-
kerd door een toegangssysteem met badge, een veilig-
heidspoort, en 5-punts veiligheidssloten. Tegelijk 
besteedde de landschapsarchitect heel veel aandacht 
aan de verlichting op de esplanade, om elk onveilig-
heidsgevoel uit te sluiten.  
Daarna is het aan de mede-eigendom om de interne vei-
ligheidsregels op te stellen die hij nuttig acht. 
Op het vlak van brandpreventie is Nautilus uitgerust met 
een detectie- en beschermingssysteem in overeenkomst 
met de voorwaarden in het rapport van de DBDMH 
(Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  De brand-
deuren, brandblussers, haspels, rookkoepels, noodver-
lichting, drukknoppen, sprinklers … zorgen ervoor dat 
het gebouw voldoet aan de normen. Elke appartement 
is toegankelijk voor een eventuele interventie van de 
brandweer.  

Boven elk gemeenschappelijk trappenhuis bevindt zich 
een rookluik dat bediend wordt vanuit de gemeenschap-
pelijke delen op de benedenverdieping.  Omwille van zijn 
hoogte is er voor gebouw D een speciaal reglement dat 
stelt dat de noodtrappenhallen moeten voorzien worden 
van een blusinstallatie in geval van brand. De woongele-
genheden zelf hebben geen rookmelders (verplichting 
uitsluitend in het kader van de verhuur van de woning).

ALGEMENE INFORMATIEALGEMENE INFORMATIE
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RUWBOUW 
1. GRONDWERKEN

De grondwerken omvatten de nodige afgravingen voor 
de ondergrondse constructies, de funderingen, de 
ophogingen en de algemene inrichting van het terrein. 
Overtollige aarde na de afgravingen worden van het 
terrein verwijderd. 

2. FUNDERINGEN

De funderingen worden uitgevoerd in gewapend beton. 
De uitvoering en het type fundering worden bepaald 
door de adviserende ingenieur op basis van de aard van 
de ondergrond. Deze studie wordt uitgevoerd door een 
bureau van stabiliteitsingenieurs op basis van de resul-
taten van grondproeven door een gespecialiseerd bedrijf. 

3. WATERDICHTHEID VAN ONDERGRONDSE 
CONSTRUCTIES

De vloerplaat van de esplanade krijgt een bitumineuze 
dichtingslaag terwijl de verticale, onderaardse wanden 
worden uitgevoerd in voldoende dik beton om de water-
dichtheid te garanderen. Op kritieke punten wordt een 
draineervloer aangebracht om eventueel infiltratiewa-
ter op te vangen.  

4. STRUCTUUR

De dragende elementen van het gebouw worden uitge-
voerd in beton en metselwerk van kalkzandsteen. Hier 
en daar kunnen die elementen ook bestaan uit metsel-
werk van betonblokken en uit staal. De structuur omvat 
de pijlers, balken, interne en externe gevelplaten, vloer-
platen en bepaalde trappen in gewapend beton. Som-
mige elementen kunnen geprefabriceerd zijn. De studie, 
richtlijnen en de uitvoeringsplannen van het gewapend 
beton zijn toevertrouwd aan een bureau van stabiliteit-
singenieurs. De controle van de plannen en op de uit-
voering ervan wordt toevertrouwd aan  Vinçotte 
(erkend controleorganisme).
De stabiliteitswerken worden uitgevoerd volgens de 
geldende normen. De koper wordt er attent op gemaakt 
dat, gezien dit gebouw nieuw is op het moment dat hij 
het in bezit neemt, de mogelijkheid bestaat van een 
lichte zetting, geheel of gedeeltelijk, wat kleine scheur-
tjes kan doen ontstaan waarvoor noch de hoofdaanne-
mer, noch de architect, noch de adviserende ingenieurs 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

GEVELS
1. GEVELBEKLEDING

De gevelbekleding is uitgevoerd in witte panelen van 
architectonisch beton. De buitengevels aan de ingang 
van de parking zijn van architectonisch beton of 
spuitpleister. 
Een deel van de gevels is uitgevoerd in composiet pane-
len of metalen gevelelementen. 
Voor een goede thermische isolatie is de gevelbekleding 
van de dragende binnenmuur gescheiden door een iso-
latiepaneel en een ruimte die ventilatie mogelijk maakt. 

2. BALCONS, DREMPELS EN DEKSTENEN

De terrassen worden afgewerkt met betontegels in een 
heldere kleur, de tint en het formaat worden gekozen 
door de architect, die op passende draagelementen 
worden geplaatst (plots). 
De balkons zijn gemaakt van geprefabriceerde elemen-
ten in architectonisch beton.
De deurdrempels, vensterbanken en vensters worden 
uitgevoerd in thermogelakt aluminium in dezelfde tint 
als de ramen. De muurbekleding is eveneens uitgevoerd 
in thermogelakt aluminium.
De koper gebruikt de terrassen en balkons als goede 
huisvader.  

3. SCHEIDINGSSCHERMEN

Op de tweede verdiepingen worden de terrassen 
gescheiden door plantenbakken. De landschapsarchi-
tect kiest de planten voor een maximale homogeniteit 
en coherentie. 
Elders bestaan de scheidingsschermen op de terrassen 
of balkons uit een paneel van doorschijnend glas in een 
metalen, thermogelakt raam dat is bevestigd aan de 
gevel en/of de vloer.  

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN
4. BALUSTRADES

De balustrades van de terrassen, balkons en venster-
deuren zijn uitgevoerd, afhankelijk van hun locatie,  in 
geschilderde en gemetalliseerde staalprofielen, 
gelaagd glas, geschilderde staalplaat of in roestvrije 
stalen of aluminium spijlen.  

5. BUITENSCHRIJNWERK

De ramen in alle gevels zijn van thermogelakt alumi-
nium, met thermische onderbreking, in donkergrijze 
kleur. De ramen zijn ofwel vast ofwel opendraaiend 
ofwel klapramen ofwel schuiframen volgens de aandui-
dingen op het plan.  Ze zijn voorzien van beslag in een 
lichte legering waarvan de onderdelen zijn ingebouwd, 
afgedicht met stopverf/silicone en van een dubbele 
beglazing met een glasdikte die berekend is op basis 
van het gebruik. Het glas heeft een neutrale kleur en 
een thermische isolatiewaarde van U≤ 1W/m²K.
De balustrades in gelaagd glas zijn aan de ramen 
bevestigd volgens de aanduidingen op de plannen.
De deuren van de inkomhallen van het gebouw zijn uit-
gevoerd in thermogelakt aluminium en voorzien van 
veiligheidsglas. De deuren hebben een veiligheidsslot 
met vijf punten en een veiligheidscilinder. 

6. TOEGANGSPOORT TOT DE PARKINGS

De toegang gebeurt via een rolpoort, voorzien van een 
elektrische motor die automatisch opent en sluit.  De 
poorten zijn voorzien van ventilatieroosters die de aan-
voer van frisse lucht mogelijk maken en CO verwijderen.

DAKEN
De platte daken bestaan uit een betonnen vloerplaat 
bedekt met isolatie en een technisch goedgekeurd dich-
tingssysteem.  Volgens de plannen is er ook een terras-
zone. De platte daken zijn niet toegankelijk (behalve 
voor onderhoud). Deze worden bedekt met kiezel of uit-
gevoerd als groendaken. 
De aflopen voor regenwater zijn niet zichtbaar. De bui-
zen zijn van hoge densiteit polyethyleen of PVC  Benor. 
Er worden veiligheidsoverlopen geplaatst in de gevel.    
Het regenwater wordt opgevangen.  Met behulp van 
een hydrofoortank kan het regenwater gebruikt worden 
voor de besproeiing van de groenstroken. Stroomop-
waarts van de hydrofoortank worden filters met zeven 
en met actieve koolstof geïnstalleerd.

BINNENMETSEL-
WERK
1. DE ONDERGROND 

Het metselwerk in de ondergrond wordt uitgevoerd in 
zichtbaar beton en betonblokken.

2. DE TRAPHUIZEN 

Voor de twee ondergrondse verdiepingen, wordt het 
metselwerk van de trappenhuizen uitgevoerd in zicht-
baar beton en betonblokken. Voor de bovengrondse 
verdiepingen is het metselwerk in beton, afgewerkt met 
een gestructureerde kwartsverf en 
zandkalksteenblokken.

3. DE APPARTEMENTEN

De niet-dragende muren in de appartementen worden 
uitgevoerd in gipsblokken van 10 cm dik, volgens de 
plannen.
De draagmuren en de buitenmuren die zich binnen de 
appartementen bevinden, worden uitgevoerd in zand-
kalksteen, in betonnen blokken of ter plaatse gegoten 
beton.

ENERGIEPRESTATIE
Tijdens de ontwerpfase van Nautilus werd een beroep 
gedaan op een EPB-adviseur zodat er rekening kon 
worden gehouden met de eise van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van energie-
prestaties van gebouwen, met name voor wat betreft: 

1° HET K-PEIL: DE THERMISCHE 
ISOLATIEWAARDE 

Het K-peil is de totale thermische isolatiewaarde van 
het hele gebouw. 
De waarde geldt voor de hele isolerende schil (buiten-
muren, vloer, dak, vensters, …). Hij wordt bepaald door 
de kenmerken van de thermische isolatie van de buiten-
muren, de compactheid van het gebouw (dit is de ver-
houding tussen het volume en de verliesoppervlakte) en 
de bouwknopen. Vanaf de datum van de vergunning 
(2014) is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
maximaal K-peil van 40 toegestaan. Met een gemid-
delde K-coëfficiënt rond 30, presteert het gebouw beter 
dan wat vandaag gevraagd wordt.
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2° E-PEIL

Deze waarde drukt het primaire energieverbruik uit, of 
anders gezegd de algemene energieprestatie van het 
gebouw.  Hoe lager het E-peil, hoe minder energie het 
gebouw nodig heeft om op te warmen, warm sanitair 
water te produceren en hoe minder elektriciteit het ver-
bruikt, …
Vanaf de datum van de vergunning (2014) is in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest een maximale E-waarde van 
70 toegestaan. Met een gemiddelde E-coëfficiënt van 
rond de 50 (klasse ‘B’), presteert het gebouw beter dan 
wat vandaag gevraagd wordt. 

Voor de penthouses werden speciale maatregelen 
genomen om problemen van energieverlies en/of over-
verhitting te voorkomen.

FONISCHE ISOLATIE
Voor Nautilus werd een grondige akoestische analyse 
uitgevoerd, om te kunnen voldoen aan de normen voor 
akoestische isolatie van woongebouwen.
De technische oplossingen die werden gekozen om aan 
deze criteria te beantwoorden zijn:
• Verticale scheidingen: een speciale behandeling van 

de muren tussen appartementen en de wanden rond 
de liftkokers en trappen,

• Horizontale scheidingen: plaatsing van een isole-
rende laag tussen de vloer en de ondervloer, plaat-
sing van zwevende ondervloeren om te vermijden dat 
impactgeluiden in aanpalende appartementen zor-
gen voor geluidsoverlast die groter is dan de toege-
stane waarden.  

De koper wordt gevraagd de nodige voorzorgen te 
nemen zodat de goede werking van de akoestische
voorzieningen niet in het gedrang komt.

ELEKTRICITEIT
1. APPARTEMENTEN

De elektrische installatie van Nautilus is in overeen-
komst met de bepalingen van de elektriciteitsmaat-
schappij. Elk appartement heeft een enkelfasige, twee-
voudige meter. Deze bevindt zich in het lokaal met de 
meters in de kelderverdieping. Er is ook een zekering-
kast op een discrete en toegankelijke plaats (vestiaire, 
toilet, wasplaats of keuken). Deze zekeringkast bevat 
een verliesstroomschakelaar van 300mA en een diffe-
rentieelschakelaar van 30mA voor de leidingen naar de 
vochtige ruimten.

In de woonruimten wordt er geen verlichting geïnstal-
leerd. De lichtpunten zijn in afwachting voorzien van een 
fitting en lage energielamp. De stroomkringen voor de 
verlichting en de stopcontacten zijn gescheiden. De inge-
bouwde schakelaars en stopcontacten zijn van het NIKO-
type of gelijkaardig. Alle stopcontacten zijn geaard.  
In de vochtige ruimtes bevinden de stopcontacten zich 
buiten het beschermingsvolume. De verlichting die wordt 
aangeleverd en geplaatst door de koper moet water-
dicht zijn en beantwoorden aan de geldende normen.  
De plannen met de plaats en het aantal stopcontacten, 
schakelaars en lichtpunten zijn opgesteld door de 
studiebureaus. 
Deze zijn aangepast in functie van de locatie (gebouw C 
& D) en de inrichting van elk appartement. In apparte-
ment C34 is bijvoorbeeld het volgende aanwezig :

→  Hall en gang
▷ 2 lichtpunten aan het plafond en bediend door een 

enkelvoudige schakelaar of twee tweerichtings 
schakelaars 

▷ 1 videofoon
▷ 1 stopcontact

→  WC
▷ 1 lichtpunt bediend door een schakelaar
▷ 1 stopcontact voor het dubbele fluxsysteem 

→  Badkamer & douchekamer
▷ 1 lichtpunt aan het plafond en een lichtpunt boven 

de wastafel bediend door 1 of 2 tweepolige 
schakelaars

▷ 1 stopcontact naast de wastafel

→  Wasruimte 
▷ 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar
▷ 2 stopcontacten voor de telefoon en teledistributie
▷ 2 stopcontacten (gescheiden voeding: wasmachine 

en droogkast)

→  Woonkamer
▷ 2 lichtpunten in afwachting aan het plafond en 

bediend door een enkelvoudige of twee tweerich-
tings schakelaars 

▷ 2 sets van enkelvoudige of tweevoudige 
stopcontacten

▷ 1 aansluiting voor de telefoon
▷ 1 aansluiting voor de teledistributie 
▷ 2 dubbele stopcontacten 

→  Keuken 
▷ 1 lichtpunt aan het plafond bediend door 1 

schakelaar 
▷ 1 lichtpunt onder het hoge meubel bediend door 1  

schakelaar
▷ 1 enkelfasig stopcontact voor een kookplaat
▷ 1 of 2 dubbele stopcontacten tussen de hoge en 

lage kasten
▷ 4 stopcontacten (koelkast/diepvriezer, vaatwasser, 

afzuigkap en microgolfoven)

→  Kelder
▷ 1 lichtpunt aan het plafond bediend door een 

bewegingsdetector 
▷ 1 dubbel stopcontact

→  Grote slaapkamer
▷ 1 lichtpunt aan het plafond bediend, volgens het 

type van appartement, voor een enkelvoudig stop-
contact of tweerichtings stopcontacten.

▷ 4 stopcontacten waarvan 2 ter hoogte van de 
nachttafels 

→  Andere kamers
▷ 1 lichtpunt aan het plafond bediend door 1  

schakelaar
▷ 4 stopcontacten waarvan 1 stopcontact voor de 

nachttafel 

→  Kelder
▷ 1 lichtpunt bediend door een bewegingsdetector 

→  Telefoon
▷ 1 aansluiting op het netwerk van de distributeur in 

de wasruimte of de woonkamer volgens het type 
van appartement, met doorgangen en voorbeka-
belde buizen naar de contactdozen

→  Teledistributie
▷ 1 aansluiting op het netwerk van de distributeur in 

de wasruimte of de woonkamer volgens het type 
van appartement, met doorgangen en voorbeka-
belde buizen vanaf de verdeler van de distributeur 
naar de contactdoos in de woonruimte 

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De gemeenschappelijke uitrusting in elk gebouw (licht, 
videofoon, verlichting, kelders…) wordt gevoed via 
onafhankelijke meters die zich in de kelder bevinden. 
Elk gebouw C & D heeft zijn eigen meter voor de 
gemeenschappelijke delen.
De lifthallen en trappenhuizen worden verlicht door 
lichtarmaturen aan het plafond en/of aan de muur, 
aangestuurd door bewegingsdetectoren.  
De toegangenssluizen worden verlicht door licht-
armaturen aan het plafond en/of aan de muur, aange-
stuurd door bewegingsdetectoren.  
Er is ook sfeerverlichting en een buitenverlichting in 
elke hal die aangestuurd worden door een astronomi-

sche klok. 
De verlichting van de esplanade en de hoofdingangen 
van Nautilus worden ook aangestuurd door een astro-
nomische klok.
In elk gebouw bevindt zich noodverlichting. U kan deze 
terugvinden in de trappelhallen en langs de 
vluchtroutes.
Een gemeenschappelijke verdeelkast voedt de centrale 
uitrusting van Nautilus (verlichting van het buitenge-
bied, parkings, ventilatie, vijzelpompen, hydrofoor-
groep, …).

3. PARKING EN TECHNISCHE RUIMTES

De parking en technische ruimtes worden gevoed via de 
algemene gemeenschappelijke verdeelkast. Er worden 
verlichtingstoestellen geïnstalleerd; het zijn semi-her-
metisch afgesloten lichtarmaturen met fluolampen. Er 
is ook noodverlichting.

4. VIDEOTELEFONIE

In elk van de vier appartementskernen van Nautilus is 
er een videotelefoniesysteem met elektrische deurope-
nener. Voor elke hal bevindt zich een paneel met bellen 
en videotelefoon. De videotelefoons worden aan de 
muur bevestigd in de privé hal van elk appartement, in 
de buurt van de toegangsdeur.

5. TOEGANGSCONTROLE

De beveiligde deuren gaan open door middel van een 
toegangscontrolesysteem met badgelezer. Het systeem 
is uitgerust met batterijen (48u) zodat de deuren niet 
worden vrijgegeven bij een stroomonderbreking. Bij een 
brandalarm worden alle gecontroleerde deuren op 
vluchtroutes vrijgegeven. 
De buitenste toegangsdeuren in de vier appartements-
kernen zijn beveiligd met elektrische sloten.
Deze sloten worden geopend met behulp van een bad-
gelezer of via videotelefonie.  
Ook de toegangen tot de appartementskernen vanuit 
de kelderverdiepingen/parkings zijn beveiligd met elek-
trische sloten die geopend worden met een badgelezer. 
De deur van elk appartement krijgt een deurbel met 
drukknop.

6. TOEGANG TOT DE  PARKINGS

De twee parkingzones zijn toegankelijk, met de auto of 
fiets, via twee rolpoorten die in beide richtingen (in- en 
uitrijden) werken, aangestuurd door een elektrische 
motor die de automatische opening en sluiting mogelijk 
maakt.  
Van buitenuit wordt de poort geopend door een contro-
lesysteem met badgelezer. De sluiting gebeurt 
automatisch.  
Om de parking te verlaten, gaat de deur open via een 
detectielus in de vloer of een drukknop. De sluiting 
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gebeurt automatischh.

VERWARMING 

1. CENTRALE VERWARMINGSKETEL

Nautilus heeft een gemeenschappelijke, centrale verwar-
mingsketel. Deze bevindt zich op de eerste ondergrondse 
verdieping en produceert de verwarming en het warme 
water voor de woningen, de crèche en de kleine winkel.  
Op de 8ste en 9de verdieping van gebouw D bevinden 
zich twee ‘onderstations’ die ook de bovenste verdiepin-
gen van dit gebouw voorzien van de nodige energie.
In elk appartement bevindt zich een warmtemeter en een 
toestel dat het verbruik van warm sanitair water meet. 
Deze werken met radiofrequentiegolven, waarmee het 
privéverbruik van verwarming en warm water heel pre-
cies gemeten kan worden.  De standen kunnen ook opge-
nomen worden van buiten het appartement met behulp 
van een draagbaar toestel, zodat de bewoners niet aan-
wezig hoeven te zijn. 
De gasinstallatie beantwoordt aan de voorschriften van 
de distributiemaatschappij en de brandbeveiligingsdien-
sten. De aansluiting gebeurt door Sibelga vanaf de 
Paepsemlaan.

2. VERWARMING

De gemeenschappelijke verwarming is uitgerust met 
hoogrendements condensatieketels op gas, die perma-
nent hun vermogen aanpassen.
In de appartementen bedraagt de gegarandeerde 
omgevingstemperatuur 20° (woonkamers), 21° (keukens 
en kamers), 24° (badkamers/douches) en 18° niet gere-
geld (inkomhal/WC).  
Een algemene regeling vanuit de verwarmingsketel 
doet de starttemperatuur naar de radiotoren en hand-
doekdrogers variëren op basis van de buitentempera-
tuur. In de woonkamer bevindt zich een thermostaat 
met weekprogrammering waarmee de omgevingstem-
peratuur geregeld kan worden.
De appartementen van de gebouwen C & D hebben 
plaatstalen radiatoren met vlakke voorzijde van het 
type RADSON PARADA, met thermostatische kleppen.
De afmetingen en het aantal radiatoren worden 
bepaald op basis van de berekende warmteverliezen. 
Het warme water voor de verwarming heeft een 

maximale temperatuur van 80°C (per -8° buitentemp.: 
formule 80/60°C), via een netwerk van stalen en polyet-
hytleen buizen .
De buizen voor de aansluitingen met de radiatoren onder 
de ondervloeren zijn beschermd met een PVC-koker.

3. SANITAIR WARM WATER

De verwarmingsketel produceert ook warm sanitair 
water met behulp van condensatieboilers op gas. Om 
de wachttijd en de risico’s op de verspreiding van bacte-
riën (legionella) te beperken, komt er een circulatielei-
ding tussen de ketel en in de tappunten in de apparte-
menten stroomopwaarts van de meters. Het warm 
sanitair water wordt verzacht door een waterontharder 
met ionenwisselaar met zoutreserve.

4. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN  

De hallen van de gemeenschappelijke delen, de par-
kings, de kelder en het vuilnisbaklokaal worden niet 
verwarmd. Op de leidingen die door de parking lopen, 
en die blootgesteld kunnen worden aan vorst, komen 
zelfregelende verwarmingskabels of voldoende extra 
isolatie. De isolatie van alle leidingen beantwoordt hoe 
dan ook aan de eisen van EPB-voorwaarden (Energie-
prestatie & Binnenklimaat).

VENTILATIE 
1. APPARTEMENTEN

De appartementen worden mechanisch geventileerd 
met behulp van een individuele, dubbele fluxsystemen 
(systeem D), aangesloten op gemeenschappelijke leidin-
gen naar de toevoer- en afvoeropeningen op het dak. 
Dat systeem beantwoordt volledig aan de EPB-normen 
en -reglementen die golden op het moment dat de ste-
denbouwkundige vergunning werd aangevraagd. 
Verse buitenlucht wordt door het ventilatietoestel via 
een buizensysteem naar de woonkamer en de slaapka-
mers gestuwd terwijl de vervuilde lucht door hetzelfde 
toestel wordt verwijderd uit de woonruimten, de keu-
ken, badkamers en toiletten.
Om het energieverbruik in de winter te beperken, 
warmt een wisselaar de buitenlucht eerst op met de 
warmte van de afgevoerde lucht. De dubbele flux-syste-
men zorgen ook voor afkoeling via free cooling in het 
warme seizoen (bypass van de warmtewisselaar).  

In het appartement circuleert de lucht via spleten onder 
de deuren en door ventilatieopeningen in het plafond 
en in de muren. 
Opmerking
• De keukens zijn uitgerust met een afzuigkap met 

recirculatie en een actieve koolfilter. 

• Voor de klassieke droogkasten is er geen afzuiging 
gepland; de bewoners moeten dan ook droogkasten 
gebruiken van het condensatietype. 

• Open haarden zijn ten zeerste verboden.

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De ventilatie in de garage verwijdert de koolmonoxyde 
(CO). Dat gebeurt op mechanische wijze door een afvoer-
systeem, in overeenkomst met de milieuvergunning, met 
een debiet van 200 m³/u per parkeerplaats.  
Het afvoersysteem is uitgerust met een frequentierege-
laar en houdt rekening met de tijdstippen waarop het 
parking het meest door de bewoners gebruikt wordt. 
Debietversnellers (boosters) zorgen voor een efficiënte  
vermenging van de af te voeren lucht. De aanvoer van 
verse lucht gebeurt op natuurlijze wijze via de roosters in 
de rolpoorten die toegang verlenen tot de parkings, de 
vervuilde lucht wordt op mechanische wijze afgevoerd 
via uitsparingen in het dak.
Het lokaal van de vuilnisbakken wordt verlucht via een 
buisventilator, wat zorgt voor zes hernieuwingen per 
uur, met een minimum van 300 m³/u. De vervuilde lucht 
wordt afgevoerd via het dak. 

SANITAIR 
1. VOEDING

Nautilus is op de waterleiding van IBDE aangesloten voor 
de sanitaire behoeften en de verwarming. Voor elk van de 
gebouwen C & D, bevindt er zich een algemene meter in 
de technische lokalen op verdieping -1. Er komt ook een 
meter stroomopwaarts van de productie van warm water. 
Elk appartement is voorzien van een individuele meter 
voor koud water. Deze is toegankelijk op de overlopen 
van elke verdieping. Elk appartement heeft ook een indi-
viduele meter die werkt via radiofrequentie voor het 
sanitair warm water (zie ‘Verwarming’ hierboven).  
De installaties voor de aanvoer en afvoer van het water 
zijn berekend volgens de technische gegevens van het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouw-
bedrijf (WTCB). De algemene bescherming voor de drink-
baarheid van het water wordt verzekerd door de toepas-
sing van alle beveiligingen die geëist worden door de 
watermaatschappij.

2. SANITAIRE TOESTELLEN

Elk toestel kan van de waterleiding worden afgesloten 
door een kraan van het SCHELL-type of gelijkaardig, 
behalve de douches en badkuipen. Onder het aanrecht 
in de keuken komt er een dubbele kraan met sifon voor 
de aansluiting van een vaatwasser. In de badkamer of 
wasruimte of keuken, al naargelang, is er een aanslui-
ting voor een wasmachine. 

De inrichting van de sanitaire ruimten is beschreven in 
de commerciële plannen. Ze omvatten, afhankelijk van 
de plaats en de inrichting van elk appartement, de vol-
gende toestellen :

A. ENKELE WASTAFEL
→ 1 wastafel in keramiek of synthetisch marmer, van het  

type SANIJURA of gelijkaardig
→ 1 hangmeubel onder de wastafel , van het type SANIJURA 

of gelijkaardig 
→ 1 flessifon met afvoerplug
→ 1 chroom mengkraan
→ 1 spiegel van het type SANIJURA of gelijkaardig, met inge-

bouwde LED-verlichting in de appartementen van de 
gebouwen C-D 

B. DUBBELE WASTAFEL
→ 2 wastafels in keramiek of synthetisch marmer, van het  

type SANIJURA of gelijkaardig
→ 1 hangkast onder de wastafel met 2 deuren, van het type 

SANIJURA of gelijkaardig 
→ 2 flessifons met afvoerplug
→ 2 chroom mengkranen
→ 1 spiegel van het type SANIJURA of gelijkaardig, met inge-

bouwde LED-verlichting, in de appartementen van de 
gebouwen C-D 

C. HANDWASBAKJE
→ 1 handwasbakje in wit verglaasd porcelein
→ 1 flessifon met afvoerplug
→ 1 chroom kraan voor koud water

D. WC
→ 1 WC hangtoilet in verglaasd porselein
→  stortbak met spaarknop (2 posities)
→ 1 witte WC-bril

BA

C

D
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E. BAD
→ 1 badkuip in witte acryl, afmetingen volgens de inrichting 

van elk appartement 
→ 1 afvoer met plug aan ketting en sifon
→ 1 chroom mengkraan bad/douche van het type PAFFONI 

of HANSGROHE, of gelijkaardig.
→ 1 glazen scherm in sommige appartementen van de 

gebouwen C-D 

F. DOUCHE
→ 1 douchebak en witte acryl, afmetingen volgens de inrich-

ting van elk appartement
→ 1 douchedeur in hardglas in de appartementen van de 

gebouwen C-D
→ 1 buisreukafsluiter met sifon
→ 1 muurstang met douchekop
→ 1 chroom mengkraan van het de type PAFFONI of HANS-

GROHE, of gelijkaardig.

KEUKENS  

De realisatie en de plaatsing van de keukens werd toe-
vertrouwd aan The Kitchen Company.
De keukens zijn van Duitse makelij. De stijl is eigentijds, 
met of zonder handgrepen. De deurpanelen zijn in 
melamine (keuze uit vele kleuren, mat of glanzend). Het 
werkblad is van gelaagd hout, met een dikte van 4 cm. 
Ook hier zijn er vele kleuren en keuzemogelijkheden.  De 
achterwand bestaat uit een melaminepaneel in een tint 
die past bij het werkblad. De keukens zijn uitgerust met 
hoogkwalitatieve huishoudtoestellen van SIEMENS en 
omvatten, afhankelijk van het appartementstype: een 
vaatwasser, een kookplaat met 4 zones, een afzuigkap 
met recirculatie, een ingebouwde oven, een koelkast en 
een diepvriezer.  De spoelbak is voorzien van een 
mengkraan. 
Het budget en de inrichting van elke keuken is afhanke-
lijk van de grootte en de indeling van de appartemen-
ten. Voor elke keuken krijgt de koper van The Kitchen 
Company een commercieel plan, een vooraanzicht en 

een gedetailleerde beschrijving van de keuken. Indien 
de koper dat wenst, kan hij wijzigingen aanbrengen 
voor zover deze passen in de keuze van de 
materiaalkeuze.  

Hij moet daarvoor contact opnemen met de leverancier 
om een afspraak te regelen in de showroom van de keu-
kenspecialist aan de Halsesteenweg 158, 1640 Sint-Ge-
nesius-Rode (van maandag tot zaterdag van 9u tot 
17u). Tijdens dit persoonlijke gesprek zal een adviseur 
de plannen van de keuken voorstellen en alle keuzemo-
gelijkheden uitleggen. Elke wijziging die een budgetver-
hoging inhoudt, zal worden gefactureerd in overeen-
komst met het hierboven punt « beheer van de 
wijzigingen door de koper ».

LIFTEN
Elk gebouw heeft zijn eigen lift. Ze worden ontworpen en 
gebouwd volgens de geldende normen, en vooral volgens 
de normen in verband met de toegankelijkheid door per-
sonen met beperkte mobiliteit. De installatie van elke lift 
wordt gecontroleerd door een erkend organisme voor hij 
in gebruik wordt genomen.  
Deze liften zijn van het type zonder machinekamer en doen 
alle verdiepingen aan. De deuren van de kooien zijn schuif-
deuren, met panelen aan de kant van de overloop in roest-
vrij geborsteld staal. De binnenkant wordt afgewerkt met 
inox stalen panelen met spiegel, vals plafond, verlichting, 
en tapijt vloerbekleding. Elke lift heeft een telefoon voor 
noodoproepen met een geprogrammeerd nummer. In 
gebouw D, zijn de twee liften uitgerust met vrije door-
gangshoogte voor de verhuizingen.

Capaciteiten : 
Gebouw C
1 lift, capaciteit 630 kg (8 personen)
Gebouw D
2 liften, capaciteit 1.275 kg (17 personen)

AFWERKING VAN DE  
GEMEENSCHAPPE- 
LIJKE RUIMTEN
1. HAL

De vloerbekleding in de hallen is uitgevoerd met volke-
ramische tegels, formaat en kleur worden gekozen door 
de architect. De plinten in de hallen zijn volkeramisch, 
formaat en kleur worden gekozen door de architect. De 
plinten zijn geassorteerd. Muren en plafonds zijn afge-
werkt met een laag eindverf, formaat en kleur worden 
gekozen door de architect. De hallen worden verlicht 
door armaturen aan het plafond en/of de muren, aan-
gestuurd door bewegingsdetectoren en een astronomi-
sche klok.
In de hal komt een mat over de hele breedte.  

2. BRIEVENBUS

Voor elk van de 4 ingangen komen brievenbussen, vol-
gens de detailplannen van de architect.  

3. OVERLOPEN OP DE VERDIEPINGEN

De vloer is uitgevoerd met volkeramische tegels, for-
maat en kleur worden gekozen door de architect. De 
plinten  zijn geassorteerd. Muren en plafonds zijn afge-
werkt met een laag eindverf, formaat en kleur worden 
gekozen door de architect .

4. TRAPPENHAL

De muren zijn in zichtbaar beton en betonblokken (kel-
der), of zichtbaar beton en zandkalksteenblokken (boven-
gronds).  Ze zijn afgewerkt met kwartsverf.  De traptreden 
zijn in glad beton, de trapneus is ingewerkt. De balustra-
des en handgrepen zijn in geschilderd metaal.  

5. ONDERGRONDS 

De vloeren zijn van beton en/of gladde niet-geïsoleerde 
vloer. De muren in zichtbaar beton en betonblokken, de 
plafonds in ongeschilderd onafgewerkt beton. De 
onderkant van de pijlers en muren is afgewerkt met een 
geschilderde strook tegen vervuiling.  
De parkeerplaatsen zijn afgelijnd met witte strepen en 
genummerd.  

6. BEWEGWIJZERING

In de gemeenschappelijke delen komt er een interne 
bewegwijzering. Deze omvat de wegaanduiding naar 
de technische lokalen, de veiligheidspictogrammen, de 
nummering van ingangsdeuren, de nummering van kel-
derdeuren, aanduiding van de verdiepingen, de num-
mering van de bellen, enz.

AFWERKING VAN DE 
PRIVERUIMTEN
1. VLOEREN

De vloerplaat is bedekt met een ondervloer waarop 
tegels of een plankenvloer komen. Afhankelijk van de 
plaats heeft de ondervloer thermisch of akoestisch iso-
lerende eigenschappen.  
In de hallen, vochtige ruimten, toiletten en wasruiten, 
bestaat de vloerbekleding uit volkeramische tegels van 
formaat 60X30 cm, in een grijze kleur (definitieve kleur-
keuze door de architect). 
Verkoopprijs  = 40 €/m², BTW en plaatsing niet 
inbegrepen.

In de woonkamers en slaapkamers van de gebouwen C 
& D bestaat uit de vloerbekleding uit  half massief par-
ket gekleefd op een houten ondervloer, van het type 
LALEGNO 10 mm, of gelijkaardig, de kleur wordt geko-
zen door de architect. De verkoopprijs ervan is 56 €/m² 
excl. BTW, plaatsing inbegrepen.  De plinten zijn van wit 
geschilderd MDF.  
 Een aluminium overgangsprofiel, of gelijkaardig, vormt 
de overgang tussen tegels en parket .

Perspective: Projet Nautilus C et D - Eaglestone Date : 12.11.2015 Remarque : Le dessin n'a qu'un caractère indicatif.
TYPE 4L (x18)/Option 7 - 151027  V - 4947/2/7
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2. MUREN

In de appartementen worden de muren in traditioneel 
metselwerk of beton afgewerkt met een pleisterlaag.  
Op de breedplaten, plafonds en metselwerk van kalk-
zandsteen komt een pelliculaire bepleistering. De wan-
den in gipsblokken en gipsplaten worden geëgaliseerd.
De muren in de appartementen worden afgeleverd met 
een laag primer en een laag eindverf.  

In de badkamers en douchekamers zijn de muren, 
afhankelijk van de indeling van de appartementen, 
afgewerkt met volkeramische tegels in het formaat 
60x30 cm,  middelgrijze kleur (dezelfde kleur als de 
bovenvermelde muurtegels).  
Verkoopprijs = 40 €/m², BTW en plaatsing ni inbegrepen.
De niet-betegelde delen worden afgewerkt met 2 lagen 
(1 primer + 1 eindlaag) witte badkamerverf. 

3. PLAFONDS

De appartementen worden geleverd met 2 lagen witte 
verf (1 primer + 1 eindlaag) op de plafonds
In sommige ruimtes, volgens het type appartement, 
komt een vals plafond in gipsplaat, dit om het ventila-
tiesysteem van de appartementen te verbergen. 
Meestal gaat het om de sanitaire ruimte, hallen en 
keukens.  

4. VENSTERBANKEN

De vensterbanken zijn uitgevoegd in een composietma-
teriaal van het type unimarble bianco, of gelijkaardig. 

5. SCHRIJNWERK

De binnendeuren van de appartementen en de deuren 
van de kelders krijgen een verflaag. Ze zijn voorzien van 
klinken, scharnieren en rozetten in roestvrij staal.  
De toegangsdeuren van de appartementen (cilinderslot 
met drie sluitpunten) zijn beveiligd, worden geleverd 
met drie sleutels en beantwoorden aan de 

brandveiligheidsnormen. Ze worden gemonteerd in sta-
len kozijnen die beantwoorden aan dezelfde brandvei-
ligheidsnormen als de deur. De deuren zijn voorzien van 
een deurklink, knop en een slotrozet in roestvrij staal. 
De cilinders en de sleutels zijn genummerd en kunnen in 
de fabriek nagemaakt worden na opgave van de 
nummers. 

6. BINNENTRAPPEN

In de duplex appartementen zijn de binnentrappen, 
afhankelijk van de indeling, ofwel in geschilderd hout, 
ofwel bestaande uit een wit geschilderde stalen trap-
boom met de treden in geschilderd hout. In beide geval-
len is de verf van het epoxytype en dus zeer slijtvast.

INRICHTING VAN HET 
BUITENGEBIED
De kern van Nautilus is ontegensprekelijk de binnentuin 
waarvan het ontwerp werd toevertrouwd aan een land-
schapsarchitect. Zijn uitgangspunt was simpel: de 
natuur binnen brengen in het project en op die manier 
zorgen voor rust en welzijn.  Dat heeft zich vertaald in 
een tuin die in beweging is, bestaande uit vele minerale 
en vegetale golven, een aandachtspunt dat krimpt en 
uitdijt in de ruimte. Die golvende bewegingen worden 
doorsneden door een landschapstrap die een natuur-
lijke verbinding vormt tussen de esplanade en het 
kanaal. Het is de hoofdingang van de residentie.

NOTITIES
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