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1 ALGEMEEN 

1.1 SITUERING EN VOORSTELLING VAN 

HET PROJECT 

Het project King Charles is gelegen aan de 
Steenweg op Charleroi te Sint-Gillis in de 
onmiddellijke nabijheid van het Stefaniaplein en 
de Louizalaan.  

Deze ontwikkeling biedt haar bewoners de kans 
om een uniek comfort te beleven dichtbij één 
van de beroemdste straten van Brussel.  Het 
project voegt een extra dimensie toe door 
aspecten van het voormalige industriële gebouw 
op de binnenkoer te integreren in een nieuw 
woonproject.  

King Charles is een ontwikkeling bestaande uit 
twee gebouwen met in totaal 49 appartementen 
en 1 handelspand. De appartementen op de 
begane grond hebben een terras of een eigen 
tuin. De meeste appartementen op de hogere 
verdiepingen hebben een balkon. 

Enerzijds omvat het project de renovatie en 
transformatie van het oude industriële gebouw 
op de binnenkoer waarbij 20 zeer ruime 
appartementen met adembenemend hoge 
plafonds gerealiseerd worden. Anderzijds 
voorziet de bouwheer de sloop en heropbouw 
van het gebouw aan de straatkant om er 29 
luxueuze appartementen en 1 handelspand te 
huisvesten.  

Er zijn twee kelderverdiepingen met in totaal 42 
autostaanplaatsen, 6 motorstaanplaatsen, 
privékelders, lokalen voor vuilnisbakken, fietsen, 
kinderwagens en technische en 
gemeenschappelijke ruimten. 

1.2 INHOUD VAN DIT DOCUMENT 

Het voorliggend lastenboek beschrijft de werken 
en materialen die gebruikt worden voor de 
gemeenschappelijke en privatieve delen van de 
residentie King Charles, zowel qua 
ruwbouwwerken, technieken als afwerking. 

Dit lastenboek vervolledigt de bepalingen van de 
verkoopplannen. Deze commerciële beschrijving 
is gebaseerd op de lastenboeken die specifiek 
worden opgelegd aan de (onder)aannemers. 

Bepaalde elementen die in dit document zijn 
beschreven, zijn niet noodzakelijk van 
toepassing op alle appartementen. Sommige 
uitrustingen of afwerkingen zijn afhankelijk van 
de plaats en de indeling van de appartementen. 
Gelieve bij het lezen van dit document dan ook 

rekening te houden met de technische plannen 
van elk appartement. 

De samenstelling en beschrijving van de 
appartementen worden vermeld in de basisakte, 
opgemaakt door notaris Gérard Indekeu. 

1.3 PLANNEN 

Het architectenbureau Jean-Marie Gillet heeft 
het project ontworpen in nauwe samenwerking 
met de bouwheer en de bevoegde administraties. 
De architecturale kwaliteit wordt weerspiegeld in 
een hedendaagse, menselijke en doordachte 
architectuur. 

Deze architectuur biedt lichtrijke appartementen 
met 1 slaapkamer, 2 slaapkamers en 3 
slaapkamers en enkele studio’s. 

De plannen van het gebouw die aan de koper 
werden overgemaakt, werden door de architect 
ter goeder trouw opgesteld. De afmetingen op 
de tekeningen zijn slechts indicatief, volgens de 
Benelux gestandaardiseerde meetcode.  

Elk appartement wordt gemeten vanaf de 
rooilijn van de buitenmuren tot de as van de 
scheidingswanden. De ingebouwde technische 
kokers zijn inbegrepen bij de opmeting van het 
appartement. De afmetingen die in de plannen 
of in de specificaties worden weergegeven zijn 
de ruwbouwmaten. Dit zijn benaderingen in min 
of meer van de werkelijke afmetingen. 
Verschillen die bij de oplevering kunnen worden 
opgemerkt, moeten worden beschouwd als 
aanvaardbare verschillen en kunnen onder geen 
beding tot een schadevergoeding in hoofde van 
één van de partijen leiden. 

In geval van tegenstrijdigheid is de volgorde van 
voorrang van de documenten als volgt :  

1. verkoopakte 

2. het technisch plan 

3. commercieel lastenboek 

4. verkoopsplan  

Alleen deze documenten en alle andere 
documenten die door de (vertegenwoordigers 
van de) bouwheer zijn ondertekend, zijn 
contractueel bindend. Promotiemateriaal is niet 
contractueel bindend. 

1.4 LASTEENBOEK 

De werken worden uitgevoerd door de 
aannemers met de materialen die in deze 
beschrijving worden vermeld. De keuze van 
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merken komt de architect en de bouwheer toe. 
De hier vermelde merken zijn louter informatief 
zowel op het vlak van de prestaties als op het 
vlak van de gewenste kwaliteit. Het is aan de 
architect en de studiebureaus om - op het 
moment dat de technische beschrijvingen 
worden goedgekeurd - te controleren of het 
kwaliteitsniveau en de prestaties deze zijn die 
vooropgesteld worden in dit document. 

De architect mag tijdens de opbouw aan plannen 
en lastenboek wijzigingen aanbrengen die 
noodzakelijk zijn of nuttig voor de uitvoering 
van het werk overeenkomstig de regels van de 
kunst en van de eisen van de bevoegde 
overheden. 

De wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van 
economische noodwendigheden (ontbreken op 
de markt van de voorziene materialen, 
kwaliteitsvermindering van de leveringen, 
leveringstermijnen onverenigbaar met de 
voortgang der werken) of voortvloeien uit de 
afwezigheid, tekortkoming of faling van een 
door de aannemer aangestelde onderaannemer, 
enzovoort.  

De wijzigingen gebeuren hoe dan ook met een 
materiaal of een product met een kwaliteit, 
functionaliteit en prestaties die minstens gelijk of 
zelfs hoger zijn. De wijzigingen leiden dan ook 
niet tot appartementen met een kleinere 
oppervlakte of tot prijsaanpassingen. 

Onderhavig lastenboek is zo zorgvuldig mogelijk 
samengesteld. De bouwheer behoudt zich 
evenwel het recht voor om bepaalde wijzigingen 
in het project aan te brengen in het bijzonder 
wijzigingen die opgelegd worden ingevolge 
uitzonderlijke verzoeken van de overheid, 
evenals eventuele wijzigingen van de 
maatregelen of materiaalkeuze die vereist zijn 
tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de 
werken. Perspectieven en kleuren worden ter 
illustratie gegeven, maar vormen geen 
contractueel bindend document. 

1.5 AKOESTISCHE ISOLATIE 

De akoestische isolatie van het gebouw 
beantwoordt aan de eisen van de norm NBN 
S01-400-1. 

De geluidsisolatie van de gebouwen wordt 
uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de 
ingenieur akoestiek en volgens de geldende 
normen in het Brussels Gewest (ramen en 
beglazing, dekvloeren op akoestische onderlaag, 
akoestische isolatie van woningscheidende 

wanden en van de wanden tussen woonruimten 
en gemeenschappelijke delen,…). 

1.6 THERMISCHE ISOLATIE  

Er werd specifieke aandacht besteed aan de 
thermische isolatie om het privatief comfort van 
de gebouwen te waarborgen in overeenstemming 
met de geldende normen en voorschriften. 

De thermische isolatie van de gebouwen wordt 
zodanig uitgevoerd dat de netto behoefte aan 
verwarming en de coëfficiënt van het primaire 
energieverbruik beantwoordt aan de vereisten 
van de EPB-normen die van kracht waren op 
het moment van de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning. 

1.7 KOSTEN EN LASTEN 

Zijn inbegrepen in de verkoopprijs : 

o de honoraria van architecten, ingenieurs 
stabiliteit, speciale technieken en akoestiek. 
Deze vergoedingen omvatten de 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
contracten en die normaal toewijsbaar zijn 
aan de partijen, met uitzondering van 
verfraaiingswerken met wijziging van de 
oorspronkelijke plannen die door de kopers 
worden aangevraagd.; 

o de honoraria van de veiligheidscoördinator 
en EPB-verslaggever ; 

o de ABR-verzekering (alle bouwplaats 
risico’s); 

o de belastingen voor gebouwen en wegen ; 

o de aansluiting op de openbare riolering ; 

o de kosten voor de schoonmaak van de werf 
voor de oplevering. De eindschoonmaak is 
ten laste van de koper. 

Zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en zijn 
ten laste van de koper : 

o de registratierechten op de grond ; 

o de belasting op de toegevoegde waarde 
(BTW van 21%) voor bouwwerken ; 

o de kosten en erelonen voor het opstellen van 
het reglement van mede-eigendom en van de 
basisakte door notaris Gérard Indekeu ; 

o de kosten, rechten en honoraria en eventuele 
aanpassingen in verband met de onderhandse 
verkoopovereenkomst en de authentieke 
koopakte ; 
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o de kosten voor de aansluiting, plaatsing, huur 
of aankoop van de verschillende meters voor 
water, gas en elektriciteit. Deze worden 
forfaitair vastgeklikt op 4.000 € zonder BTW. 
Deze kosten worden gefactureerd door de 
bouwheer ; 

o de belastingen geheven door de stad, de 
provincie, de staat of elke andere openbare 
instelling op constructies na het verlijden van 
de authentieke akte ; 

o alle kosten als gevolg van eventuele 
wijzigingen aan de documenten, zoals 
plannen, bestekken, basisakten (deze 
opsomming is niet limitatief) die gevraagd 
worden door de koper ; 

o alle kosten ten gevolge van wettelijke 
verplichtingen die nog niet van kracht zijn op 
het moment dat de overeenkomst wordt 
getekend; 

o de verzekeringspremies vanaf de overdracht 
van de risico’s. 

Zijn niet bij deze verkoop inbegrepen: 

o verlichtingsarmaturen in de privatieven ; 

o vast en verplaatsbaar meubilair en kasten ; 

o schilderwerkzaamheden (afwerking) van de 
privatieven; 

o de gemeenschappelijke uitrusting zoals 
afvalcontainers, onderhoudsmaterieel,… 

o de levering van nutsvoorzieningen, zoals 
water, elektriciteit, gas ; 

o de individuele aansluiting van telefoon, 
teledistributie en satelliet. 

1.8 WIJZIGINGEN DOOR DE KOPER 

De kopers kopen de appartementen met een 
zogenaamde basisafwerking, zoals beschreven in 
dit document. Desalniettemin wordt de koper de 
mogelijkheid geboden om bepaalde varianten te 
kiezen bij de leveranciers van de bouwheer 
binnen het basisgamma voor bepaalde uitrusting 
en afwerking ; en dit zonder extra kost. Voor 
zover de chape of de muren niet opnieuw 
geopend moeten worden, kan het plaatsen van 
bijkomende stopcontacten zonder extra 
ruwbouwkosten uitgevoerd worden. 

Bepaalde wijzigingen aan het onderhavig 
lastenboek en/of de plannen voor de privatieve 
delen kunnen door de koper gevraagd worden 
voor zover deze aanvaardbaar zijn voor de 

bouwheer en beperkt zijn tot de afwerkingsfase 
en de technische uitrusting. 

Wijzigingen aan de draagstructuur van het 
gebouw, het verplaatsen van belangrijke 
tussenwanden, de ramen, de technische kokers 
of de gemene delen, en in het algemeen, elke 
wijziging die om een aanpassing van de 
stedenbouwkundige en de milieuvergunningen 
vraagt, zijn hoe dan ook uitgesloten. De 
aansluitingen van de sanitaire toestellen zowel op 
de toevoerleidingen als op de afvoersystemen 
kunnen niet gewijzigd worden. 

De keuze van de materialen geschiedt exclusief 
bij de leverancier van de bouwheer. Dit geldt 
onder meer voor faience, vloeren, binnen 
schrijnwerken, sanitair, keukens, elektriciteit en 
verwarming.  

De wijzigingen worden slechts uitgevoerd na 
schriftelijk akkoord van de koper aangaande de 
kostprijs en de eventuele verlenging van de 
uitvoeringstermijn die deze werken met zich 
meebrengt. Voor het vastleggen van zijn keuzes 
dient de koper verplicht de beslissingstermijn te 
respecteren, zoals deze voorgelegd worden door 
de bouwheer. De koper beschikt over een 
termijn van 14 dagen waarbinnen hij schriftelijk 
zijn akkoord dient te bevestigen. Indien de koper 
verzaakt om schriftelijk te antwoorden binnen 
deze termijn, behoudt de bouwheer zich het 
recht voor om de werken uit te voeren volgens 
de standaarduitvoering.  

De kosten voor de wijzigingen van de leveringen 
worden berekend op basis van enerzijds de 
“publieke” prijzen van de gekozen materialen en 
anderzijds de basismaterialen uit dit lastenboek. 
Bij deze prijs worden volgende kosten gevoegd : 

o een supplement van minimaal 500 € voor de 
opening van het dossier ; 

o de kosten van beheer, coördinatie en 
administratie ten belope van 10% van de 
kostprijs van de wijzigingen gevraagd door de 
koper ; 

o de eventuele bijkomende plaatsingskosten 
voor de gekozen materialen ; 

o indien de gevraagde wijzigingen extra werk 
vragen van de architecten of adviserende 
ingenieurs, zijn de kosten daarvan ten laste 
van de koper.  

Indien de keuze van de koper bij de leverancier 
van de bouwheer afwijkt van het 
basisassortiment en dit met een afwijkende 
handelswaarde : 
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o in het geval van een meerprijs wordt deze 
door de bouwheer aan de koper gefactureerd. 
De facturatie gebeurt voor 50% bij de 
bestelling en 50% bij de uitvoering van de 
werken ; 

o indien het gekozen materiaal een lagere 
waarde heeft dan de waarde voorzien in het 
lastenboek, betaalt de bouwheer het verschil 
niet terug. 

Indien de gevraagde aanpassing inhoudt dat één 
of meerdere posten die in onderhavig lastenboek 
zijn voorzien geschrapt worden en wanneer de 
betreffende post nog niet definitief werd 
vastgelegd, dan heeft de koper recht op een 
vermindering van 75% van het budget voor deze 
post. Van zodra de uitvoering van de werken 
evenwel definitief vastgelegd is in de 
werfplanning, kan deze niet meer gewijzigd 
worden en kan geen terugbetaling gebeuren. 

1.9 WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN 

De koper die zelf wijzigingen wil uitvoeren of 
dat wil laten doen door een derde partij moet het 
plan ter goedkeuring voorleggen aan de 
bouwheer. Alle werkzaamheden die een invloed 
kunnen hebben op de stabiliteit en het omhulsel 
van het gebouw zijn verboden. In geen enkel 
geval zal de koper de toestemming krijgen om de 
werken in het appartement uit te voeren, voor de 
voorlopige oplevering van het goed en de 
integrale betaling van de verschuldigde bedragen. 

In geen geval is het de koper toegestaan om 
rechtstreeks met de onderaannemers van de 
bouwheer te contracteren tijdens de uitvoering 
van de bouwwerken. 

Indien door de koper, met uitdrukkelijke en 
schriftelijke instemming van de bouwheer, voor 
bepaalde leveringen of uitvoeringen een beroep 
zou worden gedaan op andere dan door de 
bouwheer aangestelde nevenaannemers en 
leveranciers, dan moet met volgende regels 
rekening worden gehouden: 

o goederen, materialen en materieel die de door 
de koper aangeduide nevenaannemer nodig 
zou hebben, moeten door deze zelf tot in de 
privatieven worden gebracht, zonder enige 
tussenkomst van de bouwheer noch diens 
verplichting om toestellen ter beschikking te 
stellen van de nevenaannemer ; 

o de koper is samen met zijn nevenaannemer 
hoofdelijk verantwoordelijk ten aanzien van 
de bouwheer en/of de gemeenschap der 
eigenaars van het gebouw voor alle 

beschadigingen aan bestaande gebouwen en 
reeds uitgevoerde werken die rechtstreeks of 
onrechtstreeks uit deze tussenkomst 
voortvloeien ; 

o de bouwheer aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor beschadiging, 
ontvreemding of verlies van de totaliteit of 
een gedeelte van dergelijke leveringen of 
uitgevoerde werken ; 

o de aanvang van de door de nevenaannemer 
uit te voeren werkzaamheden houdt 
goedkeuring in van de bevonden toestand en 
sluit elke mogelijke latere betwisting uit.  
Eventuele opmerkingen van de vreemde 
nevenaannemer moeten door tussenkomst 
van de koper voorafgaandelijk, schriftelijk 
aan de bouwheer worden kenbaar gemaakt ; 

o in geen enkel geval wordt er dan nog gehoor 
gegeven aan schade die wordt vastgesteld aan 
het schrijnwerk, de sanitaire toestellen, de 
bepleistering, het glaswerk, de accessoires, 
radiatoren en apparatuur, tapijten, 
schilderwerk, parket, enz. na het betreden 
door de eigenaar of een derde die hem 
vertegenwoordigt. 
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2 RUWBOUWWERKEN  

2.1 INPLANTING VAN DE GEBOUWEN EN 

VERGUNNING 

Het project is gelegen in de Steenweg op 
Charleroi 52-54 te 1060 Sint-Gillis op een terrein 
van ongeveer 2.050 m². 

De inplanting van de gebouwen gebeurt volgens 
de richtlijnen van de uitvoeringsplannen van de 
architect en de landmeter en respecteert de 
plannen van de stedenbouwkundige vergunning 
met referentie 13/PFD/556234, zoals afgeleverd 
door het de gemachtigd ambtenaar van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - dienst 
Stedenbouw - op 16.10.2017. 

2.2 VOORBEREIDENDE WERKEN 

Alle voorbereidende werkzaamheden zoals 
toegang, installatie van de werf, voorlopige 
aansluitingen, afbakening van de werf, enz. zijn 
inbegrepen. 

De nodige sonderingen en grondproeven 
worden uitgevoerd onder toezicht van het 
bureau stabiliteit. 

2.3 AFBRAAK EN GRONDWERKEN 

Deze post omvat enerzijds de gedeeltelijke 
afbraak van het gebouw op de binnenkoer om 
dit gebouw te renoveren en te transformeren 
volgens de plannen en de bestekken van de 
architect en de ingenieur stabiliteit. Anderzijds 
omvat deze post de volledige afbraak van het 
gebouw aan de Steenweg op Charleroi om de 
nieuwbouw te kunnen uitvoeren. 

De grondwerken worden uitgevoerd met in acht 
name van de niveaus van de aanpalende panden 
en de plannen opgemaakt door het 
architectenbureau. De grondwerken omvatten de 
uitgravingen en de aanvulling van de grond. De 
uitgravingen geschieden volgens de 
funderingsplannen van de ingenieur. Zij worden 
uitgevoerd zodat de funderingen en structurele 
elementen kunnen geplaatst worden. Na 
aanvulling wordt de overtollige grond afgevoerd 
conform de geldende reglementering naar 
erkende afvoerpunten. 

2.4 FUNDERINGEN 

De funderingen worden uitgevoerd volgens de 
studie en plannen van de ingenieur stabiliteit. 

In principe worden secanspalen of gelijkwaardig 
voorzien voor de aanzet van de gemene muren 

en de grondkering, te realiseren in functie van de 
grondsonderingen en de stabiliteitsstudie.  

Een aardingslus wordt geplaatst volgens de 
geldende reglementering. 

2.5 RIOLERING 

Het rioleringsstelsel van de gebouwen wordt 
aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel in 
de straat en uitgevoerd volgens de voorschriften 
opgelegd door de gemeentelijke en gewestelijke 
overheid. Er wordt een gescheiden stelsel van 
regenwater en van afvalwater en fecaal water 
voorzien, dat aangesloten wordt op een systeem 
van inspectieputten en een sifon voor aansluiting 
op het openbare rioleringsstelsel.  

De afvoerleidingen in de garages worden 
uitgevoerd in harde PVC buizen met de nodige 
afvoerputjes. Een brandstoffenafscheider is 
voorzien. Een aquadrain wordt geplaatst voor de 
inrijpoort van de garages, die aangesloten wordt 
op het rioleringsstelsel. 

De afvoerleidingen van het huishoudelijk water 
worden uitgevoerd in PE buizen en zijn 
vastgehecht aan het plafond van de 
garageverdieping. De afvoerleidingen van het 
gebouw op de binnenkoer worden geplaatst 
volgens de bestaande reglementering en in 
overleg met de architect en de ingenieurs. 

2.6 DRAAGSTRUCTUUR 

De ruwbouwstructuur van het gebouw is een 
gemengde structuur van gewapend beton en 
dragend metselwerk vanaf de ondergrondse 
verdiepingen tot aan het dak. 

Het gedeelte van het gebouw dat opgetrokken 
wordt in gewapend beton omvat de kolommen, 
balken, de betonmantels, de welfsels en de 
trappen; het gedeelte in metselwerk omvat de 
dragende muren.  

De studies, de voorschriften en de uitvoering 
van de uitvoeringsplannen met betrekking tot de 
structuur werden toevertrouwd aan het 
stabiliteitsbureau. 

Het gebruik van verschillende elementen en 
materialen kan in het eerste jaar kleine scheurtjes 
doen ontstaan, te wijten aan het zetten van het 
gebouw. Dat fenomeen is aanwezig in alle 
constructietypes en stabiliseert zich met de tijd. 
Het is trouwens aan te raden het appartement 
het eerste jaar niet te schilderen. 
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2.7 ONDERGRONDSE WATERDICHTING 

De waterdichting van de betonwanden in de 
kelderverdieping wordt bekomen door 
waterdichte gewapende beton, verwijzend naar 
de stabiliteitsstudie van de ingenieur. Kleine 
infiltraties wijzen niet noodzakelijk op een acuut 
probleem; omdat geen 100% garantie gegevens 
wordt op een volledig waterdichte kuip, kan dit 
geen aanleiding geven tot het weigeren van de 
oplevering van de ondergrondse gedeelten. 

De vloerplaat van het gelijkvloers boven het 
ondergronds niveau en uitgevend buiten het 
gebouw krijgt een waterdichting via een 
dampscherm, een isolatie volgens de norm van 
kracht op het ogenblik van de aanvraag van de 
vergunning en een dichtingsmembraan met 
ATG goedkeuringslabel. 

2.8 BINNENMETSELWERK 

De binnenmuren tussen appartementen 
onderling en tussen appartementen en gemene 
delen worden uitgevoerd met een dubbele muur 
in betonblokken of gelijkwaardig met isolatie 
volgens de eisen van de ingenieur akoestiek. De 
niet-dragende binnenmuren tussen verschillende 
ruimtes binnen een privatief worden uitgevoerd 
in betonblokken of gelijkwaardig.  

De wanden van de technische kokers worden in 
kalkzandsteen of gelijkwaardig uitgevoerd, al dan 
niet ontdubbeld volgens de eisen van de 
ingenieur akoestiek. 

De metselwerken in de ondergrondse 
verdiepingen worden uitgevoerd in zichtbare 
betonblokken. De voegen van het metselwerk 
dienen proper afgewerkt te worden met een 
platte voeg. De mortel dient conform te zijn aan 
de geldende normen; bij warm weer mag 
eventueel gebruik gemaakt worden van 
additieven die de uitharding vertragen. 

Alle wanden worden geheel loodrecht en haaks 
uitgevoerd, verbindingen dienen steeds te 
geschieden door verbandmetselwerk in iedere 
laag. Verankeringsijzers tussen onderlinge muren 
zijn niet toegestaan. 

2.9 VOCHTISOLATIES IN MUREN 

Deze post omvat het plaatsen van een niet 
waterdoorlatende duurzame kunststoffolie op 
een doeltreffende en doordachte wijze overal 
waar enig gevaar bestaat voor stijgend water, 
zakwater of doorslaand vocht.  

In spouwmuren moeten de horizontale lagen 
over de volledige muurdikte van binnen tot 
buiten doorlopen en door de spouw afhellen 
naar buiten toe. Aan de binnenzijde van de muur 
steekt deze 5 mm uit op enkele centimeter 
boven het afgewerkt vloerpeil zodat ze later 
achter de vloerplint verdoken zit. 

Alle vochtisolaties moeten doorlopend uit één 
stuk uitgevoerd worden; eventuele 
overlappingen moeten geheel waterdicht zijn. De 
vochtisolaties dienen oordeelkundig te worden 
uitgevoerd. Elk contact tussen binnen- en 
buitenmuur zonder plaatsing van een 
vochtisolatie is verboden. 

2.10 GEVELBEKLEDING 

De stijl van de voorgevel aan de straatkant 
benadert de architectuur van de naburige 
gebouwen in het straatbeeld en zorgt voor een 
evenwicht in het bouwvlak van de Steenweg op 
Charleroi. De afwerking van de gevel aan de 
straatkant wordt voorzien in gevelpanelen in 
lichtgrijze en donkergrijze of zwarte kleur, 
geplaatst op een isolatie van polyurethaan (PUR) 
en gevelpanelen in aluminium in het donkergrijs, 
geplaatst op een isolatiemateriaal of 
gelijkwaardige gevelbekleding. 

De afwerking van de andere gevels wordt 
uitgevoerd in buitenpleisterwerk in lichtgrijze en 
witte tinten op een harde isolatie bestaande uit 
polyurethaan en dit volgens de plannen van de 
architect. De gevel van het gebouw op de 
binnenkoer wordt bewaard, hersteld en opnieuw 
bekleed met buitenpleisterwerk. De plint van het 
gebouw bestaat uit blauwe natuursteen. 

2.11 DAKWERKEN 

De platte daken van deze residentie zijn groene 
of vegetatieve daken, bedekt met vetkruid 
omwille van de voordelen die deze oplossing 
met zich mee brengt (bescherming 
waterdichtheid en vertragingseffect voor afvoer 
van regenwater). 

De waterdichtheid wordt verzekerd door een 
dampscherm met daarop isolerende 
hellingsbeton of isolatiepanelen en tenslotte een 
dichtingsmembraan.  De verticale opstanden 
worden eveneens uitgevoerd met behulp van een 
dichtingsmembraan op panelen in hout. 

Voor alle daken wordt voldoende isolatie 
voorzien zodat minstens de EPB-norm geldende 
ten tijde van de vergunningsaanvragen 
gerespecteerd wordt. 
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Verschillende doorboringen van de 
dakbedekking zijn mogelijk voor: 

o brandkoepels boven de trapzalen : 
dubbelwandig, automatisch en manueel 
bedienbaar van op het evacuatieniveau 
volgens de voorschriften van de DBDMH 
en de reglementen van het AREI. 

o Inspectieluiken volgens de voorschriften van 
het keuringsorganisme voor de doorvoeren 
van schouwen en kokers ten behoeve van de 
ventilatie 

2.12 REGENWATERAFVOER 

Het regenwater afkomstig van de terrassen, 
balkons en daken wordt opgevangen in 
afvoerbuizen in PE met hoge dichtheid, die 
bevestigd worden in de technische kokers van de 
gebouwen of desgevallend ingekast in de muren, 
of uitgevoerd in zichtbaar zinken afvoerbuizen , 
al dan niet ingewerkt in het gevelvlak volgens het 
plan van de architect. De afvoer van het water 
van de balkons en de terrassen gebeurt via aan 
afvoerputje, dat gekoppeld wordt aan het 
netwerk van regenwaterafvoeren. 

Sommige delen van de patio worden uitgevoerd 
als groene zones waarbij het regenwater 
rechtstreeks infiltreert in de ondergrond. Er 
wordt hierbij opgemerkt dat de meeste van deze 
groene zones zich boven de ondergrondse 
parking bevinden. Desgevallend infiltreert het 
regenwater in de ondergrond en wordt het daar 
afgevoerd naar de openbare riolering door een 
drainerende laag. Het regenwater alsook het 
afvalwater wordt geloosd in het publieke 
rioolstelsel zonder te passeren via een 
individueel zuiveringssysteem. De rest van het 
regenwater wordt verzameld in een 
regenwatertank. De totale capaciteit voldoet aan 
de geldende regelgeving. Het regenwater wordt 
gebruikt voor het onderhuid en voor het 
besproeien van de vegetatie. 

2.13 BALKONS EN BALUSTRADES 

De terrassen op het gelijkvloers zijn in betonnen 
elementen en bekleed met latten uit exotisch 
hout of gelijkwaardig en behandeld tegen rot.  

De balustrades worden uitgevoerd in aluminium 
en glazen borstwering volgens de plannen van de 
architect en conform de reglementering ter zake. 
De RAL kleur van de balustrades is uit te kiezen 
door de architect. De gedeelten voor bevestiging 
zijn in roestvrij staal en eventueel te schilderen in 

dezelfde RAL kleur als de balustrades of 
gelijkwaardig. 

2.14 TRAPPEN  

De gemeenschappelijke trappen worden 
uitgevoerd in geprefabriceerd gewapend beton. 
De afwerkingsgraad wordt bepaald door de 
architect. 

2.15 BUITENSCHRIJNWERK 

Het buitenschrijnwerk van het gebouw aan de 
straatzijde wordt uitgevoerd in thermisch gelakte 
aluminium profielen met thermische 
onderbreking en minimaal dubbel isolerend glas 
(k=1,0); RAL kleur te bepalen door de architect 
en de bouwheer. De beglaasde toegangsdeuren 
zijn ook in aluminium met dezelfde RAL kleur. 

o Raambeslag: fitsen en klinken in inox 

o Deurbeslag: zware fitsen   

o Sluitwerk op deurramen en schuiframen met 
veiligheidscilinderslot 

o Isolatie rondom de ramen met rotswol of 
PU schuim. 

Het buitenschrijnwerk van het te renoveren 
gebouw wordt vervangen door identieke ramen 
in geschilderd hout of gelijkwaardig, zodat de 
originele karakteristieken van dit gebouw 
gevrijwaard blijven. 

De vaste, opendraaiende, schuivende en draai-
kip elementen zijn uitgevoerd zoals aangegeven 
op de plannen en volgens deze inplanting. 

Alle beglaasde oppervlakken in het vlak van de 
buitengevels zijn uitgevoerd in minimaal dubbel 
glas met verhoogde isolatie (k = 1,0). De dikte 
en het type glas wordt bestudeerd in functie van 
de situatie teneinde te beantwoorden aan de 
akoestische reglementering en de verplichtingen  
inzake water-, lucht- en winddichtheid. De 
ramen op het gelijkvloers bekomen een 
inbraakwerende beglazing volgens de studie van 
de fabrikant 

De toegang tot de garage wordt verzekerd door 
de plaatsing aan de straatkant van een sectionaal 
poort met afstandsbediening (en met een 
sleutel), vergezeld van signalisatielichten in rood 
en groen aan de ingang en de uitgang van de 
helling naar de verdiepingen -1 en -2. De 
buitenzijde van de deurpanelen wordt 
geschilderd in acrylaat lak met dezelfde kleur  

De raamtabletten zijn in gelakte aluminium in 
dezelfde RAL kleur als de ramen. De tabletten 
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van de schuiframen, van de deuren en van de 
houten ramen zijn in natuursteen of in beton, 
naar gelang de situatie. 

2.16 DIVERSE AANSLUITINGEN 

Deze post omvat de installatie van de 
aansluitingen voor water, gas, elektriciteit, 
riolering, televisie en telefonie, evenals het 
plaatsen van de tellers. De lokalen voor de tellers 
zijn voorzien van de nodige onder verluchting 
en boven verluchting.  

Alle aansluitingen worden uitgevoerd volgens 
het gemeentelijk reglement en in 
overeenstemming met de bepalingen van de 
toeleverende maatschappijen.  

De wegeniswerken en herstellingen van de 
wegenis voor de realisatie van de aansluitingen 
zijn inbegrepen. 
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3 TECHNISCHE UITRUSTING 

3.1 VENTILATIE 

De appartementen worden geventileerd volgens 
het dubbele flux-principe. Individuele 
ventilatiegroepen (stuwing en extractie) zorgen 
voor de aanvoer van verse lucht en de 
verwijdering van vervuilde lucht. De lucht die 
verwijderd wordt uit de vochtige ruimten, zoals 
badkamers, WC, waskamers wordt 
gecompenseerd door de lucht die in de 
leefruimten wordt gestuwd. Om het 
energieverbruik te beperken wordt de 
aangevoerde lucht voorverwarmd met de 
recuperatiewarmte van de verwijderde lucht via 
aan warmtewisselaar. Er is geen dus risico van 
vervuiling. Deze techniek vraagt wel dat de 
binnendeuren aan de onderkant de lucht vrij 
laten circuleren tussen de verschillende plaatsen.  

Er worden in de appartementen gemotoriseerde 
dampkappen in de keuken voorzien met een 
debiet van 300 m³/u met evacuatie in de 
technische koker of dampkappen van het 
mechanische type met koolstoffilter zonder 
afvoer van de lucht naar buiten volgens de keuze 
van de architect en de ingenieur speciale 
technieken. 

De ventilatie van de afvallokalen gebeurt via een 
permanent werkende ventilator of door middel 
van een natuurlijke statische ventilatie volgens de 
keuze van de ingenieur speciale technieken. De 
ventilatie van de kelderzone gebeurt door middel 
van een ventilator of via natuurlijke en statische 
ventilatie. De ventilatie van de tellerlokalen voor 
gas, water en elektriciteit, van de liftkamer en 
van het lokaal voor de verwarmingsketel is van 
het natuurlijke type. 

De ondergrondse parkeerzones worden 
geventileerd volgens de aanbevelingen van het 
Brussels Instituut voor Milieubeheer, conform 
de bepalingen voorzien in de eisen van de 
DBDMH. Het systeem werkt via de 
mechanische afzuiging dewelke de parkings in 
onderdruk plaatst zodat de delen voor de 
bewoning niet besmet worden. De aanvoer van 
verse lucht geschiedt via de toegangshelling. De 
uitblaas gebeurt bovendaks door de werking van 
stille ventilatie torens. De snelheid van elke 
ventilator wordt gereguleerd op basis van een 
signaal veroorzaakt door een CO detector aan 
het plafond van de parking. Een minimaal debiet 
van evacuatie wordt permanent aangehouden. 
Een dergelijk systeem van variabel debiet heeft 

als gevolg dat de energieconsumptie van de 
ventilatoren drastisch daalt. 

De afvoerleidingen voor rookgassen zijn van het 
gesloten type. 

3.2 SANITAIR 

Het gebouw is voor de drinkwatervoorzieningen 
aangesloten op het netwerk van VIVAQUA om 
te voldoen aan de behoefte aan sanitair water en 
verwarming. De aansluiting van de toestellen op 
de watervoorzieningen gebeurt aan de normale 
druk van het netwerk van VIVAQUA. 

De sanitaire installatie omvat : 

o de voedingskolommen in gegalvaniseerde 
buizen vanuit het tellerlokaal naar de 
traphallen ; 

o de aansluiting van de tellers ter beschikking 
gesteld door VIVACQUA ; 

o de verdeelleidingen naar en in de privatieve 
delen, met hulpstukken ; 

o de brandleiding en brandhaspels, conform 
aan de eisen van de DBDMH ; 

o afvoerleidingen in PE ; 

o plaatsen van de sanitaire toestellen en 
sanitaire meubels (indien voorzien). 

Het geheel van sanitaire toestellen beantwoordt 
aan de plannen opgesteld door de architect en de 
ingenieur speciale technieken. Desalniettemin 
kan de koper bij de leverancier van de bouwheer 
een andere keuze bepalen van toestellen, dit kan 
eventueel aanleiding geven tot supplementaire 
prijs.  

Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van koud 
en warm water, met uitzondering van de 
toiletten en handwasbakjes. Volgende sanitaire 
toestellen kunnen verschijnen op de plannen die 
door de architect werden opgesteld : 

o hangtoilet : inbouwreservoir met zwevend 
toilet in witte porselein; harde zitting en 
bedieningsplaat met 2 toetsen met een 
“publieke” prijs van 500 € zonder BTW ; 
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o badkuip in witte kunststof ; garnituur met 
overloop en afvoer ; thermostatische 
mengkraan; bevestiging van een 
douchestang aan de muur met flexibel met 
een “publieke” prijs van 750 € zonder BTW 

 
 
o douchetub in witte acryl kunststof minimaal 

90 cm op 90 cm ; thermostatische 
mengkraan ; inclusief douchestang met 
handdouche en zeepbakje in chroom ; 
douchedeur met vast element in hetzelfde 
vlak in helder glas; verchroomde profielen 
met een “publieke” prijs van 1.250 € zonder 
BTW. Bij bepaalde opstellingen van de 
doucheruimte, is een bijkomende laterale 
wand voorzien voor een totaalprijs met een 
“publieke” prijs van 2.000 € zonder BTW. 

 
 
o badkamermeubel : onderkast met greeploze 

lade, tussen 60 cm en 100 cm volgens de 
tekening ; geïntegreerde lavabo met dezelfde 
afmeting ; spiegel met led lamp en 
verlichting in een aluminium kader of 
gelijkwaardig ; schakelaar voor bediening 
verlichting. Er worden naargelang de 
afmeting 1 of 2 mengkranen voorzien ; 
inclusief sifon en verchroomde 

hoekregelkraantjes met een “publieke” prijs 
van 800 € tot 1.250 € zonder BTW. 

 
 
o handenwasser in porselein met kraan en 

filterzeef inclusief sifon en verchroomde 
hoekregelkraantjes met een “publieke” prijs 
van 250 € zonder BTW.  

 

o Er worden geen sanitaire accessoires 
voorzien (toiletrolhouder, toiletborstel, 
enz.…). De voorzieningen specifiek voor 
personen met een bewegingsbeperking zijn 
niet voorzien. 

De brandbestrijdingsvoorzieningen worden 
voorzien volgens de voorschriften van de 
brandweer (ten laste van de bouwheer) ; de 
brandblusapparaten en de pictogrammen zijn ten 
laste van de mede-eigendom. 

3.3 VERWARMING 

De verwarming van het gebouw wordt verzekerd 
door middel van voldoende radiatoren in de 
bewoonbare lokalen, aangestuurd door een 
condensatieketel in de technische ruimte in de 
ondergrondse verdieping -1. Dit lokaal is 
voorzien van een boven- en onderverluchting. 

De gasleidingen van de teller naar de 
gaswandketel worden uitgevoerd in blauwe 
metaalbuizen, zichtbare buizen worden geel 
geschilderd. Alle kokers worden verlucht. De 
gaswandketel is van het gesloten type en wordt 
aangesloten op het afvoersysteem voor de 
rookgassen. Alle toebehoren worden 
geïnstalleerd.  

De radiatoren zijn van het type Radson of 
gelijkwaardig - plaatstaal of evenwaardig en wit 
gelakt ; in de badkamers worden radiatoren type 
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handdoekdrogers geplaatst. Elke radiator is 
voorzien van de nodige toebehoren voor 
plaatsing en afsluitingsstukken en kraanwerk. De 
kranen van de radiatoren zijn van het type 
thermostatische kranen, behalve in het lokaal 
van het appartement waar de thermostaat met 
uurwerk staat. 

Als variante in de keuze van de radiatoren zoals 
hierboven beschreven, kan de bouwheer 
beslissen om een vloerverwarming te voorzien in 
bepaalde ruimtes, zodat er geen radiatoren het 
zicht en de doorgang beperken. 

De leidingen van de gaswandketel naar de 
radiatoren worden uitgevoerd in VPE. 

Volgende temperatuur wordt gewaarborgd door 
de installateur bij buitentemperaturen van -8°C 
en een relatieve vochtigheidsgraad van 90%: 

o living, keuken en hall: 20°C 

o badkamer: 24°C 

o slaapkamers: 16°C 

3.4 ELEKTRICITEIT 

Het schakelbord met de tellers voor de 
elektrische installatie wordt geleverd en geplaatst 
door de installateur en ter beschikking gesteld 
van de nutsmaatschappij die de tellers plaatst. 
De installatie wordt uitgevoerd volgens de 
voorschriften van de leverende maatschappij.  

Ze is strikt individueel en van het ingewerkte 
type. Deze installatie is hermetisch daar waar de 
leverende maatschappij dit vereist. De installatie 
behelst ook de leidingen in de gemene delen en 
de leidingen voor de liften.  

In de gemeenschappelijke delen worden door de 
bouwheer aangepaste lichtarmaturen voorzien 
volgens de keuze van de architect. De verlichting 
van de inkomhallen, parking en trappenhallen is 
aangesloten op bewegingssensoren. De 
voorzieningen voor noodverlichting, de 
schakelkasten en bedieningskasten voor de 
koepels en de sirene die door de DBDMH geëist 
worden, worden voorzien door de bouwheer.  

Er is ook een complete videofoon-installatie 
aanwezig wat het comfort en ook de veiligheid 
verhoogt. Deze omvat: aan de ingang van het 
gebouw, een installatie met ingebouwde camera, 
luidspreker en rolmenu waarmee je in elk 
appartement kunt aanbellen. 

In ieder privatief wordt een zekeringskast 
geplaatst met automatische zekeringen en 
stroomonderbreker. De individuele zekeringen 

van de privatieven zijn van het automatische 
type. Alle onderdelen zijn in standaardkleuren 
kunststof.  Elke installatie wordt gekeurd door 
een erkend controleorganisme conform het 
A.R.E.I..  

Alle accessoires zijn vervaardigd uit witte 
kunststof van het merk Nico of gelijkwaardig. Er 
worden voldoende lichtpunten, schakelaars en 
stopcontacten voorzien om een modern 
wooncomfort mogelijk te maken.   

De individuele inplantingsplannen alsook de 
bepaling van het aantal stopcontacten, 
schakelaars en lichtpunten worden opgemaakt 
door de ingenieur speciale technieken. Deze 
plannen zijn aangepast aan de specificiteit van 
elk appartement. Deze plannen primeren op de 
hieronder opgenomen beschrijving, maar 
hernemen over het algemeen volgende aspecten : 

INKOMHALL 

o 1 tot 3 lichtpunten + 2 schakelaars ; 

o 1 enkel stopcontact ; 

o 1 drukknop aan de inkomdeur en 1 bel ; 

o 1 muurvideofoon met bediening deuropener 
en bel (die in sommige gevallen in de 
leefruimte voorzien kan worden). 

LEEFRUIMTE / EETRUIMTE 

o 2 lichtpunten + 2 schakelaars ; 

o 1 dubbel stopcontact en 2 of 3 enkele 
stopcontacten ; 

o 1 lichtpunt voor de terrasverlichting + 1 
schakelaar;  

o 1 coaxiale TV-aansluiting en 1 RJ45 stekker. 

KEUKEN 

o 1 lichtpunt + 1 schakelaar ; 

o 2 dubbele stopcontacten ter hoogte van het 
werkblad + 1 stopcontact voor frigo, 
afwasmachine en oven ; 

o 1 stopcontact voor de kookplaat en 1 voor 
de dampkap. 

BERGING 

o 1 lichtpunt + 1 schakelaar ; 

o 1 enkel stopcontact en 1 stopcontact voor 
de wasmachine en voor de droogkast ; 

o voeding voor de verwarmingsketel en voor 
de ventilatiegroep (die in het vals plafond 
van de hal voorzien kan zijn). 
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TOILET 

o 1 lichtpunt + 1 schakelaar. 

NACHTHAL 

o 1 of 2 lichtpunten + 2 schakelaars. 

SLAAPKAMER “MASTER” 

o 1 lichtpunt + 2 schakelaars ; 

o 3 enkele en 1 dubbel stopcontact ; 

o 1 coaxiale TV-aansluiting en 1 RJ45 stekker. 

OVERIGE SLAAPKAMERS 

o 1 lichtpunt + 1 schakelaar 

o 2 enkele en 1 dubbel stopcontact. 

BADKAMER / DOUCHERUIMTE 

o 1 lichtpunt aan het plafond + 1 schakelaar ; 

o 1 voeding voor de spiegel aan de wastafel + 
1 schakelaar ;  

o 1 of 2 enkele stopcontacten aan de wastafel 
volgens het plan. 

KELDER 

o 1 lichtpunt + 1 schakelaar. 

TERRAS / BALKON 

o 1 waterdichte wandlamp (volgens keuze van 
de architect) met schakelaar. 

De videofoon en de deuropener verbinden alle 
appartementen met de toegangsdeur van het 
gebouw. 

3.5 LIFTEN 

De gebouwen worden uitgerust met liften met 
een nuttige last van 630 kg (8 personen), 
ontworpen volgens de geldende normen en meer 
bepaald volgens de normen inzake 
brandveiligheid en inzake de geluidsnormen van 
toepassing voor de gebouwen. Ze bedienen de 
bouwlagen vanaf het gelijkvloers tot de bovenste 
verdieping en sommige ook de ondergrondse 
verdiepingen. 

De schachtdeuren en de toegangsdeuren in 
plaatstaal – roestvrij of geschilderd – zijn 
telescopisch met automatische sluiting en 
opening. 

Er wordt een verbinding voorzien met de 
bewakingsdispatching van de leverende firma. 
De oplevering van de installatie gebeurt door 
een officieel erkend keuringsorganisme. 
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4 AFWERKING 

4.1 PLAFOND EN PLEISTERWERKEN 

De garages, de privatieve kelders en de 
ondergrondse gemeenschappelijke delen worden 
niet bepleisterd, noch geschilderd. 

Op de betonwelfsels van het plafond wordt een 
witte spuitplamuur gezet op basis van verf of 
een pleisterlaag. 

Op de binnenmuren in betonblokken of 
cellenblokken (of andere metselwerken) wordt 
een pleisterlaag aangebracht op basis van 
kalkmortel, de afwijking op een rij van 2 meter 
bedraagt niet meer dan 2 mm. Verzinkte 
hoekbeschermers worden op de hoeken 
geplaatst. De muren worden na het inslijpen van 
de leidingen, effen gestreken met kalkmortel.. 

Waar faience als muurbekleding voorzien is, 
wordt het oppervlak ruw afgewerkt, maar in een 
effen vlak en recht volgens het schietlood. 

Op voegen tussen 2 verschillende materialen 
wordt mogelijks een wapeningsvlies aangebracht. 

4.2 CHAPE EN BETONVLOEREN 

In de garages, de privatieve kelders en bepaalde 
ondergrondse gemeenschappelijke delen wordt 
een gepolierde betonvloer voorzien. 

De vloeren in de privatieve delen worden op een 
zwevende chape geplaatst, bestaande uit een 
isolerende uitvullingslaag die afhangt van de 
verdieping (gelijkvloers of hogere verdieping), 
een akoestische isolatiefolie en een afwerking 
met een gewapende cementchape. 

4.3 MUURBEKLEDING 

De aangeduide handelswaarde omvat de levering 
en plaatsing, maar niet de BTW. 

In de privatieve delen, wordt een muurbekleding 
voorzien volgens keuze bij de leverancier 
aangeduid door de bouwheer. Zij worden 
gelijmd en gevoegd in een corresponderende 
kleur. 

o badkamers / doucheruimte : muurbekleding 
met maximale hoogte van 260 cm ; 

o Toilet : geen muurbekleding voorzien ; 

o Handelswaarde : 50 €/m² geplaatst zonder 
BTW. 

In de gemeenschappelijke delen is de afwerking 
van de muren in de inkomhallen die naar de 

appartementen van de residentie leiden 
uitgevoerd in keramische tegels of natuursteen 
of gelijkwaardig tot op een hoogte van 2 meter. 
De bouwheer bepaalt het type en het formaat 
van de bekleding. 

4.4 VLOERBEKLEDING 

De inkomhallen en de bijhorende sassen van de 
residentie worden gevloerd in overeenstemming 
met de muurbekleding en volgens de plannen 
van de architect. De plinten zijn meegaand. 

De trappen en bordessen worden uitgevoerd in 
gladde beton, geprefabriceerde beton of 
vloerbekleding volgens de keuze van de 
architect. De balustrades en handgrepen zijn in 
geschilderd metaal of gelakt aluminium of 
gelijkwaardig. 

Privatieve delen : 

o leefruimte en slaapkamers : keuze voor de 
koper uit een samengestelde parket of uit 
decoratieve keramische vloer bij de 
leveranciers aangeduid door de bouwheer. 
Handelswaarde 85 €/m² geplaatst zonder 
BTW ; 

o keuken, badkamers, toilet, inkomhal en 
berging in het privatief : keuze voor de 
koper uit decoratieve keramische vloeren bij 
de leveranciers aangeduid door de 
bouwheer. Handelswaarde 60 €/m² geplaatst 
zonder BTW ; 

o De venstertabletten in natuursteen of 
gelijkwaardig ; 

o De plinten meegaand met de bevloeringen 
zijn te kiezen door de koper bij de 
leverancier van de bouwheer. 
Handelswaarde 15 €/lm geplaatst zonder 
BTW ; 

4.5 BINNENSCHRIJNWERKEN 

De inkomdeuren van de appartementen zijn 
veiligheidsdeuren, verstevigd met 5-punts 
sluiting in een ijzeren omlijsting en  ½ u 
brandwerend volgens de voorschriften van de 
brandweer. De inkomdeuren zijn voorzien van 
een veiligheidscilinder en een deurspion. De 
inkomdeur kan bediend worden met dezelfde 
sleutel als de toegangsdeur van het gebouw. 

De deurbladen van de binnendeuren van de 
appartementen bestaan uit een spaanplaatkern 
met een dichtheid van +/- 350 kg / m³ in een 
massief houten frame aan beide zijden bedekt 
met een houtvezelpaneel van 3 mm dichtheid  + 
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/ - 800 kg / m³, te schilderen. Het te schilderen 
kader bestaat uit houten stijlen en multiplex 
paneellijsten. Scharnieren en handgrepen zijn 
gemaakt van roestvrij staal.  

De kelders zijn voorzien van een deur met 
sleutel. Er wordt een opening voorzien onderaan 
de deuren voor de ventilatie van de kelders. 

De trappen van de duplex appartementen zijn in 
beukenhout. De balustrades van de trappen zijn 
in metalen profielen en zijn bij de vervaardiging 
in 2 lagen geverfd. 

4.6 VALSE PLAFONDS 

Verlaagde plafonds in gyproc zijn voorzien in 
bepaalde ruimtes of zones. . De aanwezigheid 
van technische dienstleidingen betekent niet dat 
er later nog uitrustingen geplaatst mogen worden 
in de valse plafonds. 

De vraag naar spots (als optie) moet gebeuren in 
overleg met de bouwheer tegelijk met de vraag 
om wijzigingen door de koper. 

Indien de koper nog elementen wil inbouwen na 
de oplevering dan kan de bouwheer in geen 
enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade die deze installatie veroorzaakt. 
De toestellen mogen niet zwaarder zijn dan 10 
kilo voor de valse plafonds. 

4.7 SCHILDERWERKEN 

In de privatieve delen wordt een primer en een 
eerste laag aangebracht. Er zijn geen 
schilderwerken in afwerking voorzien door de 
bouwheer. 

In de gemeenschappelijke delen, met name de 
inkomhal, de trappenhal en de doorgangen, 
worden de muren geschilderd in een kleur naar 
keuze van de bouwheer. Het schrijnwerk wordt 
geschilderd met 2 lagen synthetische verf in een 
kleur naar keuze van de bouwheer. 

4.8 KEUKEN 

De keuken is uitgerust met het meubilair volgens 
de plannen en de detailtekeningen in de 
showroom van de leverancier aangeduid door de 
bouwheer. 

De standaard uitrusting voorziet : 

o een werkblad in composiet of volgens keuze 
van de architect ; 

o De kasten in laminaat met een minimum 
dikte van 15 mm, deurscharnieren met 
regelvijzen ; 

o laden met metalen verstevigingen en vlot 
schuifmechanisme ; 

o legplanken met versterkte randen en 
geplaatst op steunen ; 

o lichtlijst boven werkblad. Er worden geen 
armaturen en lampen geleverd door de 
bouwheer ; 

o de keuken zijn gesloten tot aan het plafond. 

Toestellen van Siemens of evenwaardig ; 
volgende toestellen zijn ingebouwd. 

o een koelkast 140 l met vriesvak *** 

o een oven ; 

o inductiekookplaat ; 

o een telescopische dampkap ; 

o geïntegreerde vaatwasmachine - 3 
programma’s - 12 couverts  

o spoelbak in inox en mengkraan van het 
merk FRANKE. 

Handelswaarde van de uitgeruste keuken : 

o appartement 1 slaapkamer : 8.000€ ; 

o appartement 2 slaapkamers : 12.500 € ; 

o appartement 2+ slaapkamers : 15.000 € 

o penthouse : 25.000 € 

4.9 OMGEVINGSWERKEN EN TUINAANLEG 

Vanuit veiligheidsoogpunt worden waar nodig 
toegangshekkens geplaatst, in metaal of 
gelijkwaardig volgens de keuze van de architect. 

De aanleg van de brandweerweg en de 
boordelementen worden afgewerkt volgens de 
tekeningen van de architect en de berekeningen 
van de ingenieur stabiliteit. De toegang naar de 
ondergrondse garages is in gewapend beton. 

Er worden bijkomende patio’s gecreëerd op de 
binnenkoer om de lichtinval te vergroten. Deze 
patio’s worden uitgerust met beplantingen naar 
keuze van de architect. Deze zones zullen niet 
publiek toegankelijk zijn. 

De koer aan de voorkant krijgt haar eigen zones 
met beplanting. De daken zijn vegetatieve daken 
uitgevoerd met vetplanten op substraatkorrels en 
op een drainerende laag. De aanleg dient een 
gemakkelijk onderhoud toe te laten.  
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5 ALGEMENE VASTSTELLINGEN 

5.1 WERFTOEGANG 

Het is de koper vanuit veiligheidsstandpunt 
verboden de werf te betreden, behoudens 
uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer,  in 
diens aanwezigheid en na voorafgaande 
telefonische afspraak.  

Toegang tot de werf gebeurt steeds op eigen 
risico en zonder dat de koper enig verhaal tegen 
de bouwheer kan uitoefenen voor ongevallen 
waarvan hij zelf, zijn familieleden of 
gemandateerden het slachtoffer zouden worden, 
ook indien het ongeval het gevolg zou zijn van 
niet in acht genomen veiligheidsnormen zoals 
voorzien in de wet tot bescherming van de 
bouwvakarbeiders. 

5.2 OPLEVERING VAN DE WERKEN 

De voorlopige oplevering houdt in dat de koper 
akkoord gaat met de werkzaamheden die worden 
opgeleverd en sluit elk verhaal uit voor zichtbare 
gebreken. De tienjarige aansprakelijkheid van de 
bouwheer en de architect, zoals vermeld in art. 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, gaat 
in op de dag na de voorlopige oplevering van elk 
onderdeel. 

De voorlopige en definitieve oplevering van de 
gemeenschappelijke en privatieve gedeelten 
vindt plaats overeenkomstig de bepalingen 
beschreven in de basisakte alsook in de 
verkoopovereenkomst en koopakte 

Het is mogelijk dat na de voorlopige oplevering 
van de werken gedurende de eerste paar jaren 
kleine krimpscheuren ontstaan rond de voegen 
tussen de platen (of vloerstroken) en ook daar 
waar verschillende bouwmaterialen samenkomen 
(muren, betonplaten, wanden, valse plafonds, 
tegels, badkuipen, enz.….) 

Voor de stabiliteit houden deze scheuren geen 
enkel gevaar in, ze moeten dan ook gewoon 
aanvaard worden door de kopers. De scheurtjes 
kunnen door de koper op een vrij eenvoudige 
manier gedicht worden met een vulmiddel. 

Als de koper zelf werkzaamheden uitvoert of 
een onderneming vraagt dat te doen of toestellen 
of meubelen installeert voor de voorlopige 
oplevering, dan wordt dat beschouwd als een 
ingebruikneming van de woning en heeft dat de 
waarde van een voorlopige oplevering. Deze 
oplevering is stilzwijgend en zonder tegenspraak. 

Behoudens schriftelijk akkoord van de 
bouwheer, is het de koper niet toegestaan om 
zijn appartement in te richten met de 
tussenkomst van een binnenhuisarchitect 
voorafgaandelijk aan de voorlopige oplevering. 
De bouwheer behoudt zich het recht voor om 
de voorlopige oplevering van de reeds 
uitgevoerde werken te vragen vooraleer de 
uitvoering van de werken bepaald door de 
binnenhuisarchitect aanvangt. Desgevallend 
dient de interieurarchitect verplicht te werken 
met de aannemers die door de bouwheer werden 
aangesteld, teneinde de afwerking van de overige 
appartementen niet te verhinderen of te 
vertragen. 

5.3 INGEBRUIKNAME VAN DE 

PRIVATIEVEN EN DE ANDERE 

LOKALEN 

De ingebruikname van een lokaal, een 
woonruimte of een compleet appartement kan 
niet plaatsvinden, voor welke reden dan ook, 
voor de complete betaling is gebeurd, d.w.z.: 

o Van de afgesproken prijs + eventuele 
supplementen na extra werkzaamheden 
aangevraagd door de koper. 

o Alle rechten, notariskosten, BTW en 
belastingen. 

o De ingebruikname van de woongedeelten 
(privé) en andere lokalen is onderworpen 
aan de aanvaarding van de voorlopige 
oplevering van de gemene delen. 

De voorgaande paragraaf is ook van toepassing 
voor de schilderwerken en de inrichting van de 
lokalen door de koper of zijn huurder, voor de 
plaatsing van de meubelen of toestellen. 

 

 

 

Voor akkoord 

 

De koper                                                                                 De bouwheer 
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