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   Lijst van de betrokkenen 

EIGENAAR VAN HET TERREIN 
BF2 LIEDEL bvba
Zonnebloemlaan 4  l  1180 Brussel

NOTARIS
Kantoor van de notaris Gerard Indekeu
Louizalaan 126  l  1050 Brussel

ARCHITECT
MDW Architects bvba civ
Legerlaan 82a  l  1040 Brussel

LANDMETER
Kantoor DEVILLERS bvba
Louizalaan 523/2  l  1050 Brussel

STABILITEITSINGENIEUR
Kantoor PIRNAY nv
Rue du Parc 47  l  6000 Charleroi

SPECIALE TECHNIEKEN
POLY-TECH engineering bvba
Rue du Parc 47  l  6000 Charleroi

OPDRACHTGEVER
The Liedel Village bvba
Zonnebloemlaan 4  l  1180 Brussel

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATOR
Advies- en ingenieursbureau PS2 bvba
Rue Auguste Lannoye 43/201  l  1435 Mont-St-Guibert

EPB ADVISEUR
B4F bvba
Hertogendreef 57/59  l  1170 Brussel

BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC BELGIUM bvba
Chaussée de Malines 455  l  1950 Kraainem

AKOESTISCH ADVIESBUREAU
Studiebureau VENAC bvba
Rooseveltlaan 26/3.1  l  1800 Vilvoorde
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  Het project

LOCATIE
Gelegen te Anderlecht tegenover het Busselenbergpark 
en op 200 m ver van het Astridpark, is Le Village een 
vastgoedproject dat volledig deel uitmaakt van de huidige 
dynamisering en de vernieuwing van de gemeente 
Anderlecht. Het voldoet namelijk aan de politieke wil van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de harmonieuze 
en kwalitatieve wederopbouw van de oude industriële 
wijken te ondersteunen met als doel om de urbanistische, 
socio-economische en demografische uitdagingen beter 
aan te pakken.

De site was vroeger de zetel van de ” Etablissements La 
Gaité ”, een industriële wasserij van Parijse afkomst. Het 
begin van haar activiteiten op deze site gaat terug tot de 
jaren 30. In 1984 werd het de HADES-ELIS wasserij, het 
bedrijf bleef verder uitbreiden tot 2006 en besloot toen 
om te verhuizen naar een meer geschikte plek voor 
industriële activiteiten. Sindsdien is de vestiging verlaten.

Het project is gelegen in een residentiële en stedelijke 
wijk binnen 400 m van de supermarkten DELHAIZE en 
COLRUYT op de Bergensesteenweg. In de onmiddellijke 
omgeving bevinden zich ook heel veel buurtwinkels 
(Bizet) alsook het Westland Shopping Center, CORA, 
IKEA, DECATHLON...

Het project geniet van de nabijheid van het metrostation 
” Veeweyde ” (300 m) en van de tram- en bushaltes aan 
de rotonde van het Meirplein (200 m). Binnen amper 
20 minuten, neemt de lijn 5 van de metro de bewoners 
mee naar het Centraal station of de Europese wijk. Verder 
komen ze ook binnen amper 10 minuten met de metro 
terecht bij het Erasmus Medisch Centrum waarvan de 
verbouwing tegen 2020 voltooid zal zijn. Het Jules Bordet 
Instituut waarvan de nieuwe infrastructuren tegen 
2018 geopend zullen worden, zal zich binnenkort ook 
aansluiten bij het universitaire ziekenhuis van de ULB. 
De ” paramedische ” en ” sociale ” afdelingen van de Vrije 
Hogeschool Ilya Prigogine van de ULB (HELB) bevinden 
zich ook op de campus.

Om milieuvriendelijke vervoermiddelen te bevorderen, 
beschikt het project over een fietsenstalling met plek voor 
meer dan 80 fietsen die bestemd zijn voor de bewoners 
en hun bezoekers. Deze zijn willekeurig verdeeld binnen 
de binnentuin.

VOORSTELLING
Aan de oorsprong van Le Village ligt het idee om een 
project van intimistisch karakter in een binnenterrein te 
ontwerpen die een harmonieuze samenwoning mogelijk 
maakt tussen een beperkt aantal woningen. Deze hebben 
de voordelen van een centrale ligging in stedelijke 
gebieden en genieten van de veiligheid en levenskwaliteit 
van een rustige binnenterrein, ver van de stedelijke dwang.

Het resultaat is een esthetisch en coherent geheel 
bestaande uit 55 woningen die verdeeld zijn over vijf 
afzonderlijke gebouwen rond een rustgevende binnentuin 
die de gezelligheid die de gezelligheid tussen de bewoners 
bevorderd. 

Elk van deze vijf gebouwen geniet van een bijzondere 
indeling met terrassen en privé-tuinen. De verliezen qua 
huishoudelijke uitgaven worden ook beperkt tot het strikte 
minimum, wat tot heel lage gemeenschappelijke lasten 
leidt. 

De tuin werd ontworpen en aangelegd om een landschap 
van sierplanten te creëren met een reeks planten die 
geschikt zijn voor onze bodemgesteldheid en onze 
weeromstandigheden. Deze planten trekken verder zowel 
vlinders als bijen en andere bestuivers aan die nodig 
zijn voor groenzones. Elke bewoner heeft toegang tot de 
binnentuin en kan via deze weg alle appartementen van 
het binnenterrein bereiken, hij kan er ook gerust wandelen 
en zich ontspannen. Het is het hart van Le Village!

De hele site is beveiligd door een systeem van 
toegangscontrole zodat de binnentuin privé en veilig 
blijft. De hoofdingang voor de voetgangers en de fietsers 
gebeurt via de portiek die op nummer 40 van de Luitenant 
Liedelstraat gelegen is en waar de brievenbussen en het 
video-intercom systeem hangen. Op nummer 68 van de 
straat bevindt zich ook een secundaire ingang die ook 
beveiligd wordt door een toegangshek en uitsluitend 
bestemd is voor de bewoners. 

De kelderverdieping is toegankelijk via de Luitenant 
Liedelstraat en dient onder andere als parkeerplaats 
voor auto’s en bromfietsen. De kelders, de afvalkamer 
en de technische ruimte bevinden zich ook op de 
kelderverdieping. 
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BEREIKBAARHEID
Le Village geniet van een gemakkelijke toegang over de weg via de uitritten 14, 15 en 15a van de Brusselse ring, wat de 
site makkelijk toegankelijk maakt vanuit de E19 (Bergen-Parijs of Antwerpen) en de E40 (Gent-Oostende).

Wat het openbaar vervoer betreft, geniet de site van de volgende aansluitingen: 

INRICHTING

GEBOUW GROOTTE BOUWPROFIEL

B1 ACER 26 appartementen Gelijkvloers + 3 verdiepingen + penthouse

B2 BUXUS 8 appartementen Gelijkvloers + 1 verdieping

C CEDRUS 9 appartementen Gelijkvloers + 1 verdieping

D ERICA 8 appartementen Gelijkvloers + 1 verdieping

E FICUS 4 huizen Rez-de-chaussée + 1 étage

5250 m ERASME-HERRMANN DEBROUX   l   Metrostation VEEWEYDE 
Directe aansluiting naar het Erasmus Medisch Centrum, het centrum (Centraal station) en de Leopoldswijk (Kunst-Wet en Schuman)

MARIUS RENARD-MONTGOMERY   l   MEIR halte 
Directe aansluiting naar het Brussel-Zuid station, de Chatelain-wijk, het Flageyplein en Mérode-Montgomery

ANNEESSENS-MOORTEBEEK   l   MEIR halte

HALLE-RUISBROEK–DILBEEK   l   DE LIJN NET   l   MEIR halte

BRUSSEL-ZUID STATION - BOCKSTAEL   l   MEIR halte

81200 m

46

810

49200 m
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  Algemene informatie

DOEL
Deze commerciële beschrijving beoogt de koper de 
algemene kwaliteit van het project te kunnen beoordelen, 
met name de ruwbouw, de afwerkingen en de technieken 
van de gemeenschappelijke ruimten en privéruimten. 
Sommige elementen die in dit document vermeld worden, 
zijn niet altijd van toepassing voor alle appartementen. 
Bepaalde uitrustingen of afwerkingen hangen af van het 
gebouw en van de indeling van elk appartement. Bij het 
lezen van deze beschrijving moet er verwezen worden 
naar het commerciële plan van elk appartement.

TOELATINGEN EN VERGUNNINGEN
Een stedenbouwkundige vergunning met referentie 01/
PFD/555477 is toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op 13 april 2017. Een milieuvergunning met 
referentie PE/1B/2015/556102 is toegekend door BIM op 25 
mei 2016. Het gebouw zal, overeenkomstig de toegekende 
vergunningen en de contractuele documenten van de 
verschillende studiebureaus, opgetrokken worden. De 
werkzaamheden en materialen zullen uitgevoerd worden 
overeenkomstig de normen die gelden op het moment van 
de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

SAMENSTELLING VAN DE PRIJS

ZIJN INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS:

   De honoraria van alle initiatiefnemers van het project

   De verzekering alle bouwplaatsrisico's

   De verzekering “ tienjarige aansprakelijkheid ”

   De dossierkosten van de brandpreventiedienst 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   De belasting op bouwwerken en wegen

   De kosten voor de aansluiting op de openbare riolering

ZIJN NIET INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS:

   De kosten voor het verlijden van de verkoopakte

   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 op water, gas en 
elektriciteit, de huur en de retributie voor de opening van 
de individuele meters alsook de waarborgen die gevraagd 
worden door de nutsbedrijven die doorgefactureerd 
zullen worden aan de toekomstige kopers

   De individuele aansluitingen op telefoon en teledistributie

   De gemeenschappelijke uitrustingen zoals 
vuilniscontainers of het materiaal voor algemeen 
onderhoud

TOEGANG TOT DE WERF
Tijdens de ruwbouwfase wordt de toegang tot de werf 
voor de koper of zijn vertegenwoordiger strikt verboden. 

Tijdens de afwerkingsfase wordt de toegang tot de werf 
voor de koper of zijn vertegenwoordiger slechts toegestaan 
als hij of zij begeleid wordt door een vertegenwoordiger 
van de coördinator, nadat er een afspraak gemaakt is, en 
nadat de architect en de opdrachtgever hun goedkeuring 
hebben gegeven. De koper of de vertegenwoordiger 
betreden op dat moment de werf op eigen risico.

WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever mag, in overleg met de architect en 
de studiebureaus, kleine wijzigingen aanbrengen aan 
deze commerciële beschrijving om de technieken en/of 
het comfort van de kopers te verbeteren en/of om zich te 
schikken naar nieuwe normen.

Om redenen van leveringstermijn, productie van 
bepaalde materialen, gebruik van nieuwe materialen of 
voor het naleven van veiligheidsnormen en reglementen, 
het aanbrengen van functionele en/of esthetische 
verbeteringen, behoudt de opdrachtgever zich het 
recht voor om de in deze beschrijving of op de plannen 
vermelde materialen te vervangen door gelijkaardige 
materialen. Het is dan de taak van de architect om bij de 
goedkeuring van de technische gegevens te controleren 
of het kwaliteitsniveau en de prestaties dezelfde zijn als 
deze die door deze commerciële beschrijving vereist 
worden.

WIJZIGINGEN DOOR DE KOPERS 

1. BASISAFWERKINGEN

De koper koopt het appartement met een basisafwerking 
zoals ze in deze commerciële beschrijving staat vermeld, 
waarmee hij zich volledig geïnformeerd verklaart als hij de 
verkoopovereenkomst ondertekent. De koper kan zonder 
extra kosten de tint kiezen van enkele afwerkingen, zoals 
voor wat betreft:

   De kleur van de meubels, de credens en het werkblad 
van de keuken, naargelang wat beschikbaar is bij de 
keukenboer

   De kleur van de vloerbekleding: keuze tussen 5 kleuren 
voor de tegels en 4 kleuren voor de parketvloer

2. OPTIES

Naast deze basisafwerking, kan de koper ook een hele reeks 
opties kiezen om het appartement te personaliseren. De lijst 
van opties kan aan de vastgoedmakelaars gevraagd worden.
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3. “ BUSINESS ” PACK

Deze formule is bestemd voor investeerders die in alle 
rust en op eenvoudige wijze hun appartement willen 
verhuren. Dit appartement wordt dan afgewerkt geleverd 
zodat het onmiddellijk verhuurd kan worden, met het oog 
op duurzaamheid.

De ” business ” pack omvat:

   Volledige afwerking van het appartement (muren, 
plafond en deuren) met een laag primer en twee 
lagen eindverf (wit)

   2 extra sleutels

   Vloerbekleding in houtlook tegels 

   Levering en plaatsing van de gordijnrails en -roedes

   Levering en plaatsing van verlichtingen 
(geïntegreerde verlichtingen en hanglampen)

4. WIJZIGINGEN OP MAAT

Indien gewenst, kan de koper wijzigingen aanbrengen aan de 
basisafwerking. 

Hij dient daarvoor de gewenste wijzigingen mee te delen 
aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger die als 
enige kan beoordelen of aan de vraag kan worden voldaan. 
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 op te merken dat om in aanmerking te 
komen, deze wijzigingen moeten:

   Aangevraagd worden voor de ondertekening 
van de authentieke koopakte 

   Binnen de planning van 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 binnenrichting van het appartement

   Niet in strijd zijn met de toegekende 
stedenbouwkundige 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 uitrusting, 
de gevels, het dak of de gemeenschappelijke delen. 
Ook aan de hoogte van de bovendorpels van de deuren, 
de hoogte en de aarde van de ondervloeren mag niet 
veranderd worden

Deze wijzigingen vragen ook extra prestaties van de 
architect en de verschillende studiebureaus; de kosten 
daarvan 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 550 EUR, 
exclusief BTW.

Het bestek van de door de koper aangevraagde wijzigingen 
zal opgemaakt worden voor elk element volgens de volgende 
algemene regels:

   De elementen (levering en plaatsing) in min worden 
voor 80% afgetrokken, mits deze nog niet uitgevoerd 
of besteld zijn

   De elementen (levering en plaatsing) in plus worden 
aangerekend tegen 100 %

Elke verandering gevraagd door de koper wordt slechts 
uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring 
van het bestek van de gevraagde veranderingen. In 
dat geval zal een nieuwe leveringsdatum worden 
vermeld in de verkoopovereenkomst of in de akte. Deze 
supplementen zullen apart gefactureerd worden en 
dienen integraal betaald te worden voor de voorlopige 
oplevering.

Geeft de koper zijn goedkeuring niet binnen de 
afgesproken termijn, dan behoudt de opdrachtgever zich 
het recht om de werkzaamheden voort te zetten volgens 
de oorspronkelijke programma.

5. PLANNING MATERIAALKEUZE

De koper krijgt voor de ondertekening van de 
verkoopovereenkomst een dwingende planning die 
gekoppeld is aan de voortgang van de werf. Deze 
planning bevat de limietdata waarop de keuzes voor 
eventuele wijzigingen gemaakt moeten worden. Deze 
keuzes moeten overigens uiterlijk bij de ondertekening 
van de authentieke koopakte vastliggen. Geen enkele 
vraag tot wijziging kan ingediend worden na de limiet of 
na het verlijden van de authentieke koopakte.

6. WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR DE KOPER

Voor de voorlopige oplevering is de koper niet toegestaan 
om zelf werkzaamheden uit te voeren, of dat te laten 
doen door derden, van welke aard dan ook en die zowel in 
zijn appartement als in zijn parkeerplaats of zijn kelder. 
Alle wijzigingen die de koper wenst, moeten worden 
beheerd en gecoördineerd door de opdrachtgever, 
overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden. 

De koper mag echter een andere hoofdaannemer 
van zijn keuze vragen om delen uit te voeren onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de opdrachtgever 
en de hoofdaannemer die zich het recht behouden om 
te weigeren. In dat geval wordt een forfaitair bedrag van 
15 % van het totaal bedrag van de wijziging aangerekend 
voor het beheer en de coördinatie. 

7. COMMERCIËLE WAARDEN

De vermelding “ commerciële waarde ” die regelmatig 
in dit document terugkomt, betreft de verkoopprijs aan 
particulieren van de geleverde en geplaatste materialen 
op de werf, BTW niet inbegrepen. Merknamen worden 
louter informatief opgegeven.
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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 vloerbekleding, 
muren en plafonds na de voorlopige oplevering.

De tienjarige aansprakelijkheid, zoals vermeld in 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 normale 
zetting van het gebouw of het uitzetten van materialen, 
kunnen deze niet toegeschreven worden aan uitvoerings- of 
ontwerpfouten. De reparatie van deze scheurtjes gebeurt ten 
koste van de koper.

Het appartement wordt afgeleverd in een normale staat 
van afwerking, schoon en opgeruimd. Overeenkomstig de 
geldende wetgeving, zal het postinterventiedossier (PID) aan 
de koper overhandigd worden.

AFMETINGEN
De oppervlakte wordt berekend in BVO (Bruto 
Vloeroppervlakte) volgens de meetcode gepubliceerd 
door de Belgisch-Luxemburgse associatie van Chartered 
Surveyors (BACS). Elk appartement wordt gemeten 
vanaf de rooilijn van de buitenmuren tot de hartlijn van 
de scheidingsmuren en het gehele buitenoppervlak 
van de muren van de gemeenschappelijke delen. De 
ingebouwde technische schachten zijn in de afmetingen 
van het appartement inbegrepen. De in de beschrijving 
opgegeven oppervlakte van het verkochte goed wordt niet 
gegarandeerd. De afmetingen weergegeven in de plannen 
zijn afmetingen van de “ ruwbouw ”. Ze zijn dus niet op de 
centimeter nauwkeurig gegarandeerd. Elk verschil (5 %) in 
min of in plus is ten nadele of ten voordele van de koper en 
leidt niet tot een prijsaanpassing. Het is aan de koper om 
de controles uit te voeren die hij nodig acht.

Eventuele aanwijzingen van kasten, meubels, open keukens, 
verlichtingen of huishoudtoestellen op de plannen zijn 
louter informatief. Het meubilair is niet in de verkoopprijs 
inbegrepen, tenzij anders vermeld in dit document.

Voor het sanitair krijgt de informatie in deze commerciële 
beschrijving de voorrang op de uitrusting die voorgesteld 
wordt op het commerciële plan. Voor de keukens levert 
de keukenleverancier een volledig en gedetailleerd 
inrichtingsplan. Dat plan krijgt de voorrang op de 
commerciële beschrijving en het commerciële plan. 

Verlichtingstoestellen worden niet geleverd, behalve voor de 
gemeenschappelijke delen, kelders en garages.

Aan het plafond van sommige kelders of boven sommige 
parkeerplaatsen kunnen zich technische uitrustingen 
bevinden die onmisbaar zijn voor de goede werking van 
het gebouw, zoals ventilatieschachten, evacuatiebuizen en 
netwerken van elektrische kabels,...

VEILIGHEID EN BRAND
De beveiliging van het project wordt verzekerd door de 
oprichting van een veiligheidspoort (hoofdingang en 
secundaire ingang), veiligheidsglas op de begane grond 
langs de straat en toegangsdeuren tot de appartementen 
met 3-punts veiligheidssloten. 

Op het vlak van brandpreventie is het project uitgerust 
met een detectie- en beschermingssysteem conform 
de eisen die uitgedrukt zijn in het rapport van de 
DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
De branddeuren, brandblussers, haspels, rookkoepels, 
noodverlichting, drukknoppen,... zorgen ervoor dat het 
gebouw aan de normen voldoet. Elk appartement is 
toegankelijk voor eventuele interventies van de brandweer. 
De appartementen zijn niet uitgerust met zelfstandige 
rookmelders (ten laste van de kopers).
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  Beschrijving van de werkzaamheden

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 in gewapend beton uitgevoerd. 
De uitvoering en het type fundering worden bepaald door de 
adviserende ingenieur op basis van de bodemgesteldheid. 
Deze studies worden uitgevoerd door een bureau van 
stabiliteitsingenieurs op basis van de resultaten van grond- 
proeven uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

3. STRUCTUUR 

De dragende elementen van het gebouw worden uitgevoerd 
in beton en metselwerk van kalkzandsteen. Hier en daar 
kunnen sommige elementen ook bestaan uit metselwerk 
van betonblokken en uit staal. De structuur omvat pijlers, 
balken, interne en externe gevelplaten, plavuizen en 
bepaalde trappen in gewapend beton. Sommige elementen 
kunnen geprefabriceerd zijn. 

De studies, richtlijnen en het uitvoeren van de uit-
voeringsplannen van het gewapend beton zijn aan 
een bureau van stabiliteitsingenieurs toevertrouwd. 
De controle van de plannen en op de uitvoering ervan wordt 
toevertrouwd aan SOCOTEC (erkend controleorganisme). 

De vaste overbelasting (inbegrepen wanden, ondervloeren 
en muren) bedraagt 300 kg/m². De mobiele overbelasting 
bedraagt 200 kg/m².

Er moet op gewezen worden dat de stabiliteitswerken 
volgens de geldende normen uitgevoerd worden. De koper 
wordt er attent op gemaakt dat, gezien dit gebouw nieuw is 
op het moment van de inbezitneming, de mogelijkheid van 
een lichte verzakking bestaat, geheel of gedeeltelijk, en 
van kruip van sommige materialen te wijten aan uitdroging, 
wat kleine scheurtjes kan doen ontstaan waarvoor noch 
de opdrachtgever, noch de architect, noch de adviserende 
ingenieurs verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

4. OPVANG VAN REGENWATER 

Het regenwater dat afvloeit van de daken zal verzameld 
worden in een waterreservoir dat ook als stormbekken dient.

Dit water zal dan ook gebruikt worden om de groene 
omgeving te sproeien en voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen.

GEVELS
1. GEVELBEKLEDING

De voorgevel van het gebouw B1 (ACER), aan de kant van 
de Luitenant Liedelstraat, wordt harmonieus ingericht met 
architectonisch beton, gevelstenen en zonneschermen. 

De gevels van de gebouwen in het binnenterrein, alsook de 
achtergevel van het gebouw B1 (ACER) worden bedekt met 
een witte laag op geëxpanseerd polystyreen isolatiemateriaal 
van 14 cm dik; de onderbouw is van bakstenen.

2. TERRASSEN & BALKONS

De balkons zijn uitgevoerd in architectonisch beton gepre- 
fabriceerd. De mobiele overbelasting bedraagt 400 kg/m2. 
De betonnen plaat wordt getint maar krijgt geen verdere 
afwerking. 

De terrassen van de appartementen aan de begane grond 
worden met betonnen platen afgewerkt, kleur en formaat 
naar keuze van de architect. 

De terrassen van de appartementen die volledig of 
gedeeltelijk tot het beschermd volume behoren, worden 
met betonnen platen afgewerkt, kleur en formaat naar 
keuze van de architect, op tegeldragers. Uitgezonderd 
de terrassen van de penthouses van het gebouw B1 
(ACER) die bedekt worden met een vloer van exotische 
houtsoorten.

3. BALUSTRADES

De balustrades van de balkons en terrassen bestaan uit 
aluminium profielen van kleur naar keuze van de architect 
met vulling in gelaagd glas afhankelijk van de appartementen.

4. BUITENSCHRIJNWERK

De kozijnen van ramen en deuren zijn van lichtkleurig 
thermogelakt aluminium, met thermische onderbreking.  
Deze zijn ofwel vast of draaiend; ofwel klap- en draairamen 
volgens de aanduidingen op de plannen. Ze zijn voorzien 
van beslag in een lichte legering waarvan de onderdelen 
ingebouwd zijn, afgedicht met stofverf/silicone en een 
dubbele beglazing met een glasdikte die berekend is op 
basis van het gebruik. Het glas is neutraal van kleur en heeft 
een thermische isolatiewaarde van Ug=1,0 W/m² K.

De twee deuren van de inkomhallen van het gebouw B1 
(ACER) zijn in thermogelakt aluminium uitgevoerd en worden 
uitgerust met een elektrische sluitplaat bediend door een 
video-intercom.

5. DREMPELS EN DEKSTENEN 

De muurbekledingen en de deurdrempels, vensterbanken 
en vensters worden in thermogelakt aluminium uitgevoerd 
in dezelfde tint als de ramen.
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6. TOEGANGSDEUR TOT DE PARKING

De toegangsdeur tot de parking van het kanteltype en is 
voorzien van een elektrische motor die automatische opening 
en sluiting mogelijk maakt. Deze deur is van passende tint bij 
het geheel van het gebouw en bestaat gedeeltelijk uit een 
toegangshek om ervoor te zorgen dat er genoeg luchttoevoer 
is voor de mechanische extractie van de parking en voor de 
CO-ventilatie.

DAKEN
De platte daken bestaan uit een betonnen vloerplaat bedekt 
met isolatie en een dichtingssysteem. Volgens de plannen 
wordt er ook een terraszone voorzien. De niet toegankelijke 
platte daken (behalve voor onderhoud) worden met extensief 
groendaken bedekt.

BINNENMETSELWERK
1. ONDERGROND

De ondergrondse muren worden in zichtbaar beton en 
betonblokken uitgevoerd.

2. TRAPHUIZEN

In de ondergrond worden de muren van de traphuizen 
in zichtbaar beton en betonblokken uitgevoerd. Voor de 
bovengrondse verdiepingen zijn de muren in beton bedekt 
met een gestructureerde verf of in zandkalksteenblokken.

3. APPARTEMENTEN

De gewone, niet-dragende tussenwanden in de apparte-
menten worden in gipsblokken van 10 cm dik uitgevoerd, 
volgens de plannen.

De dragende tussenwanden en de gewone buitenmuur 
worden in zandkalksteen, in betonnen blokken of in ter 
plaatse gegoten beton uitgevoerd.

ENERGIEPRESTATIES
Tijdens de ontwerpfase werd een beroep gedaan op een EPB-
adviseur zodat er rekening kon worden gehouden met de 
eisen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
op het vlak van energieprestaties van gebouwen, namelijk 
betreffende de thermische isolatie waarde (het K-peil) en de 
globale waarde van het primaire energieverbruik (het E-peil).

FONISCHE ISOLATIE
Voor het project werd er een grondige akoestische analyse 
uitgevoerd, om aan de normen voor akoestische isolatie van 
woongebouwen te kunnen voldoen. De tussenmuren zijn 
spouwmuren gevuld met geluiddempende schuimplaat die 
de akoestische isolatie verbeteren. Evenals het principe van 
de zwevende ondervloer dat in alle appartementen wordt 
gebruikt. Dit principe van de zwevende ondervloer die de 
akoestische isolatie verbeterd, wordt in alle appartementen 
gebruikt.

Dit principe bestaat uit een isolerende ondervloer, een 
akoestische matras en een zwevende ondervloer bestemd 
om de vloerbedekking te krijgen ( tegels of plankenvloer). 

De kopers worden er attent op gemaakt de nodige voorzorgen 
te nemen zodat de goede werking van de akoestische 
voorzieningen niet in het gedrang komt.

ELEKTRICITEIT
1. APPARTEMENTEN

De elektrische installatie voldoet aan de bepalingen 
vastgesteld door het elektriciteitsbedrijf. 

Elk appartement heeft een eenfasige, tweevoudige meter 
die zich in het lokaal met de meters op de kelderverdieping 
bevindt. Er is ook een zekeringkast op een discrete en 
toegankelijke plaats (vestiaire, toilet, wasplaats of keuken). 
Deze zekeringkast bevat een verliesstroomschakelaar van 
300 mA en een differentieelschakelaar van 30 mA voor de 
leidingen naar de vochtige ruimten.

In de woonruimten wordt er geen verlichting geïnstalleerd. 
De lichtpunten zijn in afwachting voorzien van een fitting 
met een lage energielamp. De ingebouwde stopcontacten 
en schakelaars zijn van het NIKO-type of gelijkaardig. Alle 
stopcontacten zijn geaard.

In de vochtige ruimtes bevinden de stopcontacten zich 
buiten het beschermingszone. De verlichting die wordt 
aangeleverd en geplaatst door de koper moet waterdicht 
zijn en moet aan de geldende normen voldoen.

De invoeringsplannen en het aantal stopcontacten, 
schakelaars en lichtpunten zijn opgesteld door de 
studiebureaus. Deze zijn aangepast op basis van de 
lokalisatie en de indeling van elk appartement. Meestal 
zijn voorzien:

   Hall en gang
•  1 lichtpunt bediend door een of twee schakelaars 

afhankelijk van het type appartement
•  1 stopcontact
•  1 videofoon

   Woonkamer
•  1 lichtpunt bediend door een of twee schakelaars 

afhankelijk van het type appartement 
•  2 of 3 dubbele stopcontacten afhankelijk 

van het type appartement
•  1 lege bedekte behuizing bestaande uit 

een wachtaansluiting voor TV en telefoon  
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   WC
•  1 lichtpunt bediend door een schakelaar

   Keuken
•  1 lichtpunt aan het plafond bediend 

door een schakelaar
•  1 lichtpunt onder het hoge meubel bediend 

door een schakelaar
•  1 of 2 dubbele stopcontact(en) afhankelijk 

van het type appartement
•  6 stopcontacten (koken, koelkast, vaatwasser, 

afzuigkap, oven en microgolven)

   Wasruimte
•  1 lichtpunt bediend door een schakelaar, 

afhankelijk van het type appartement
•  2 enkelvoudige stopcontacten voor de wasmachine 

en de droger
•  1 stopcontact voor de installatie van telefoons en 

teledistributie 
•  1 stopcontact voor het dubbel fluxsysteem, 

afhankelijk van het type appartement

   Badkamers en douchekamers
•  1 lichtpunt aan het plafond en 1 lichtpunt boven de 

wasbak, bediend door een schakelaar
•  1 dubbel stopcontact

   Grote slaapkamer
•  1 lichtpunt bediend, volgens het type appartement, 

door een of twee schakelaar(s)
• 3 stopcontacten

   Andere kamers
•  1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar
•  3 enkelvoudige stopcontacten

   Terrassen of balkons
•  1 waterdicht wandlamp (naar keuze van de 

architect) bediend door een binnenschakelaar  

   Kelder
•  1 lichtpunt bediend door een bewegingsdetector
•  De verlichtingsapparaten worden voorzien

   Andere
•  De deur van elk appartement is uitgerust met een 

bel met drukknop

De aanwezigheid van technische schachten in de valse 
plafonds impliceert dat geen enkel element vastgelegd 
kan worden in de valse plafonds. Indien de koper 
elementen wil vastleggen, kunnen de opdrachtgever of 
de hoofdaannemer onder geen beding verantwoordelijk 
gesteld worden voor mogelijke schade veroorzaakt door 
deze installatie.

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De gemeenschappelijke uitrustingen in elk gebouw (video-
foon, verlichting van de directe omgeving, gemeenschap-
pelijke hallen, liften, technische lokalen,…) worden gevoed 
via een onafhankelijke meter die zich bevindt in de kelder 
van het gebouw B1 (ACER). De buitenverlichting van de 
hoofdingang, de secundaire ingang en van de tuinzones 
wordt door een astronomische klok bediend. De verlichting- 
sapparaten worden voorzien.

In het gebouw B1 (ACER), de luchtsluizen, de verdiepings- 
hallen en de trappenhuizen worden verlicht door plafond- 
lampen bediend door bewegingsdetectoren. De verlichting-
sapparaten worden voorzien. In de trappenhuizen, wordt 
een noodverlichting voorzien met aanwijzingen van de 
evacuatie routes.

De gemeenschappelijke uitrustingen in de parking 
(toegangsdeur, verlichting, ventilatie) worden gevoed 
door een onafhankelijke meter die zich in de kelder 
bevindt van het gebouw B1 (ACER). Er wordt een 
noodverlichting voorzien met aanwijzingen van de 
evacuatie route. De verlichtingsapparaten zijn voorzien 
(semi-hermetische verlichting met fluorescentiebuizen).

3. TOEGANGSCONTROLE

De hoofdingang van de site wordt beveiligd met een 
poort voorzien van een elektrische slot, bediend door 
een video-intercom systeem. Het algemene controle 
paneel staat voor de poort en is voorzien van een buiten 
intercom en van een camera.

Voor het gebouw B1 (ACER), staan twee extra video-
intercoms voor de twee toegangsdeuren tot de 
luchtsluizen.

De parking is toegankelijk via garagedeur van het 
kanteltype die in beide richtingen (in- en uitrijden) 
werkt, aangestuurd door een elektrische motor 
die de automatische opening en sluiting mogelijk 
maakt. Van buitenuit wordt de poort geopend door 
een afstandsbediening. Er wordt ook een sleutelkast 
voorzien die aan de gevel hangt.

Om de parking te verlaten, gaat de deur open via een 
detectielus in de vloer of een drukknop. De sluiting 
gebeurt automatisch.

VERWARMING
1. VERWARMING EN SANITAIR WARMWATER

Voor de woningen van de gebouwen B1 (ACER), B2 
(BUXUS) en D (ERICA) is de productie van warmte 
(verwarming en sanitair warmwater) gecentraliseerd en 
wordt voorzien door twee hoogrenderende condensati- 
gasketels. Voor elk appartement wordt er bij de installatie 
een warmte-integrator of BUS verbinding voorzien die 
volgens het systeem van radiofrequentie of BUS verbinding 
werkt. Het huren van de warmtemeter, de individuele 
bemetering en de verdeling van de lasten zullen aan een 
gespecialiseerd bedrijf toevertrouwd worden.
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Voor de woningen van de gebouwen C (CEDRUS) en E 
(FICUS) is de productie van warmte (verwarming en 
sanitair warmwater) persoonlijk en wordt voorzien door 
een individuele hoogrenderende condensatigasketel in 
elk appartement. Elk appartement is uitgerust met een 
persoonlijke gasmeter die zich in de technische lokalen 
van de kelder bevindt.

In de appartementen bedragen de gegarandeerde 
omgevingstemperaturen voor een buitentemperatuur van 
-8°C, 20°C (voor de woonkamer en de keuken), 18°C (voor 
de slaapkamers), 23°C (voor de bad- of douchekamers) 
en 16° (voor de inkomhal). Een algemene regulatie bij 
het begin van het ketelhuis laat de temperatuur naar de 
verwarmingen en badkamerradiatoren variëren afhankelijk 
van de buitentemperatuur. In de woonkamer bevindt zich 
een thermostaat met weekprogrammering waarmee de 
omgevingstemperatuur geregeld kan worden.

In de appartementen komen er plaatstalen radiatoren van 
het type RADSON of gelijkaardig, met thermostatische 
kleppen. De badkamers en de douchekamers zijn gevoed 
door handdoekrekken van het type RADSON of gelijkaardig, 
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 
60°C, via een netwerk van buizen en multiskin. De buizen 
voor de aansluitingen met de radiatoren wordt beschermd 
door een PVC-schacht.

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

De hallen van de gemeenschappelijke delen, de parkings, de 
kelders en de technische lokalen worden niet verwarmd. Op 
de leidingen die eventueel kunnen bevriezen, komt er een 
geschikte isolatie.

VENTILATIE 
1. APPARTEMENTEN 

De appartementen van het gebouw B1 (ACER), met 
uitzondering van de penthouses, worden uitgerust met een 
gecentraliseerd dubbel fluxsysteem. De gemeenschappelijke 
generator bevindt zich in de kelder en is aangesloten op 
gemeenschappelijke buizen voor de toevoer van verse lucht en 
de afvoer via het dak. De appartementen van de gebouwen B2 
(BUXUS), C (CERUS), D (ERICA), E (FICUS) en de penthouses 
van het gebouw B1 (ACER) worden mechanisch geventileerd 
door middel van individuele dubbel fluxsysteem (Systeem 
D) aangesloten op gemeenschappelijke ontluchtingsbuizen 
met afvoer via het dak. 

Deze systemen (individuele of gemeenschappelijke 
generatoren) voldoen aan volledig aan de EPB-normen 
en -reglementen die golden op het moment dat de 
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. 
Verse buitenlucht wordt door het ventilatietoestel via een 
buizensysteem naar de woonkamers en de slaapkamers 
gestuwd, terwijl de vervuilde lucht door hetzelfde toestel 
wordt verwijderd uit de keuken, badkamers en toiletten. 
Om het energieverbruik in de winter te beperken, warmt 
een wisselaar de buitenlucht op met de warmte van de 
afgevoerde lucht. In het appartement circuleert de lucht 
via spleten onder de deuren en door ventilatieopeningen 
in het plafond en in de muren.

Opmerkingen:

   De keukens zijn uitgerust met een afzuigkap met 
recirculatie en een actieve koolfilter

    Voor de klassieke drogers is er geen afzuiging gepland; 
de bewoners moeten dan ook condensatiedrogers 
gebruiken

   Open haarden zijn strikt verboden

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De ventilatie in de garage verwijdert de koolmonoxide 
(CO). Dat gebeurt op mechanische wijze door een 
afvoersysteem, overeenkomstig de eisen van de 
milieuvergunning. De aanvoer van verse lucht gebeurt 
op natuurlijke wijze via de toegangshek en de vervuilde 
lucht wordt op mechanische wijze afgevoerd via 
uitsparingen in het dak.

Het lokaal van de vuilnisbakken wordt verlucht via een 
buisventilator, de vervuilde lucht wordt afgevoerd via 
het dak.

SANITAIR 
1. VOEDING

Het project is op de waterleiding van het distributienetwerk 
aangesloten voor de sanitaire behoeften en de verwarming. 

Elk appartement is voorzien van een individuele meter 
voor koud water.

De installaties voor de aanvoer en afvoer van het water 
zijn berekend volgens de technische gegevens van 
het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf (WTCB). De algemene bescherming voor 
de drinkbaarheid van het water wordt verzekerd door de 
toepassing van alle beveiligingen die geëist worden door 
de watermaatschappij.

2. SANITAIRE TOESTELLEN

Elk toestel zal van de waterleiding afgesloten kunnen 
worden door een kraan van het type SCHELL 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 wasruimte wordt er 
een aansluiting voor een wasmachine voorzien.

De indeling van de sanitaire ruimten omvatten, afhankelijk 
van de locatie en de indeling van elk appartement, de 
volgende toestellen en meubels:

   Enkele wastafel
•  1 acryl wastafel 
•  1 hangkast onder de wastafel, met deuren 
•  1 chrome mengkraan
•  1 spiegel met ingebouwde verlichting  
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   Dubbele wastafel
•  2 Acryl wastafels 
•  1 hangkast onder de wastafel, met deuren
•  2 chrome mengkranen 
•  1 spiegel met ingebouwde verlichtinge

   Handwasbakje
•  1 witte porseleinen handwasbakje
•  1 flessifon met afvoerplug
•  1 chrome kraan voor koud water

   WC
•  1  wit porseleinen hangtoilet 
•  1 stortbak met spaarknop (2 posities) van het type 

GEBERIT of gelijkaardig
•  1 witte WC-bril “ softclose ”

   Bad
•  1 witte acryl inbouw badkuip afmetingen volgens 

de indeling van elk appartement
•  1 afvoerverbinding met dop en sifon 
•  1 bad/douche thermostatische chrome mengkraan, 

van het type Hansgrohë of gelijkaardig

   Douche
•  1 witte acryl douchebak, afmetingen volgens 

de indeling van elk appartement
•  1 buisreukafsluiter met sifon
•  1 muurstang met een uittrekbare handdouche
•  1 thermostatische chrome mengkraan 

van het type Hansgrohë of gelijkaardig 

KEUKENS
De realisatie en de plaatsing van de keukens werden aan 
EGGO toevertrouwd.

Er werd voor keukens van eigentijdse stijl gekozen. De 
deurpanelen zijn van melamine aan beide kanten met 
lasergelast polymeer. Ze zijn in verschillende tinten 
beschikbaar. Het werkplan is gestratificeerd met een dikte 
van 4 cm, is beschikbaar in talrijke kleuren en is instelbaar 
naar wenst. Een melaminepaneel zal als dressoir dienen, in 
een passende tint bij het werkplan. De keukens zijn uitgerust 
met huishoudtoestellen van BOCH en omvatten, afhankelijk 
van het appartementstype: een vaatwasser, een kookplaat, 
een afzuigkap met recirculatie, een ingebouwde oven, een 
koelkast en een diepvriezer. De spoelbak is uitgerust met 
een mengkraan. 

Het budget en de indeling van elke keuken is afhankelijk 
van de grootte en de indeling van de appartementen. Voor 
elke keuken krijgt de koper een commercieel plan en een 
gedetailleerde beschrijving van de keuken van de keukenboer.

Als hij het wenst, kan de koper wijzigingen aanbrengen mits 
ze compatibel zijn met de planning van materiaalkeuze. 
Daarvoor moet hij absoluut contact opnemen met de winkel 
EGGO van zijn keuze, met vermelding van de naam van het 
project en het nummer van zijn appartement. Tijdens dit 
persoonlijke gesprek, zal een adviseur de tijd nemen om de 
keukenplans voor te stellen evenals mogelijke optimalisaties.

Elke wijziging die tot een budgetverhoging leidt, zal 
gefactureerd worden in overeenstemming met het punt 
“beheer van de wijzigingen door de kopers” zoals hierboven 
beschreven.

LIFTEN
Het gebouw B1 (ACER) is uitgerust met twee liften die aan 
de geldende normen voldoen, en vooral aan de akoestische 
normen en de normen in verband met de toegankelijkheid door 
personen met beperkte mobiliteit, en brandbescherming. De 
installatie van elke lift wordt gecontroleerd door een erkend 
organisme voor hij in gebruik wordt genomen. Er is geen 
machinezaal. Hun capaciteit bedraagt 630 kg (8 personen). 
Ze bedienen elke verdieping van het gebouw, van -1 tot +4. 

De deuren van de kooien zijn schachtdeuren van geborsteld 
roestvast staal. De binnenkant wordt afgewerkt met 
kunststofplaten met spiegel, vals plafond, verlichting, de 
vloer wordt bekleed met tegels van keramisch zandsteen. 
In elke lift komt er een telefoon voor noodoproepen met een 
geprogrammeerd nummer. De lift mag niet gebruikt worden 
voor verhuizingen.

AFWERKING VAN DE  
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
1. GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN

De ingang van het project wordt beveiligd door een 
toegangspoort met gaas met dubbele deurvleugels bediend 
door een video-intercom systeem met een opener door 
middel van een elektrische slot. De secundaire ingang op 
nummer 68 heeft een gelijkaardige poort, maar zonder 
toegangscontrole. De brievenbussen kommen langs de 
straat, voor de beveiligde toegangspoort, en volgens de 
gedetailleerde plannen van de architect.

De gemeenschappelijke voetgangerszones zijn bedekt met 
terracotta of betonnen bestrating van gelijkaardige tint, 
die passen bij de tint gekozen door de architect voor de 
gevelstenen van de kelder.

2. GEBOUW B1 (ACER)

In het gebouw B1 (ACER), is de vloerbekleding in de twee 
hallen en de verdiepingshallen uitgevoerd met tegels van 
kool keramische zandsteen, formaat 45 x 45, met een kleur 
van het type blauwe hardsteen. De plinten zijn van passende 
tint.

In de hal komt er een mat over de hele breedte. Muren en 
plafonds zijn afgewerkt met een laag wit eindverf.

In de trappenhallen zijn de muren van zichtbaar beton en 
zandkalksteenblokken. Ze zijn met kwartsverf afgewerkt. 
De traptreden zijn van glad beton, de trapneus is ingewerkt. 
De balustrades en handgrepen zijn van geschilderd metaal.
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3. PLAFONDS

De appartementen worden geleverd met 3 witte eindverven 
op de plafonds (1 primer + 2 eindverven). 

In sommige ruimtes, volgens het type appartement, komt 
er een vals plafond in gipsplaat waarvan de verbindingen 
zullen bekleed worden, dit om het ventilatiesysteem 
van de appartementen te verbergen. Meestal gaat het 
om de sanitaire ruimten, hallen en keukens. Op deze 
valse plafonds, mogen de apparaten neergelegd door de 
kopers niet zwaarder zijn dan 10 kg.

4. VENSTERBANKEN

De vensterbanken zijn uitgevoerd in MOKA crème steen, 
of gelijkaardig.

5. SCHRIJN WERK

De toegangsdeuren tot de appartementen worden beveiligd 
door middel van 3-punts veiligheidssloten, voorzien met 
drie sleutels en conform de brandveiligheidsnormen. 
Ze zijn voorzien van scharnieren, knoppen en rozetten 
van roestvrij staal. De cilinders en de sleutels zijn 
genummerd en kunnen in de fabriek nagemaakt worden 
na vertoon van de eigendomskaart.

De binnendeuren van de appartementen worden 
niet afgewerkt met verf. Ze zijn voorzien van klinken, 
scharnieren en rozetten van roestvrij staal.

6. BINNENHUIS TRAPPEN

In de 4 ” duplex ” appartementen van het gebouw E (FICUS), 
zijn de binnentreden van geverfd hout.

7. TERRASSEN & TUINEN

De terrassen en tuinen van de appartementen gelegen 
op de begane grond zijn geprivatiseerd door middel van 
een scheidingshaag, met een hoogte van 50 tot 60 cm, 
waarvan de essentie is naar keuze van de architect. 

De inrichting van de tuinen wordt uitgevoerd volgens 
de specificaties van de architect. De werkzaamheden 
omvatten de nivellering van het land, de aanvoer van 
bouwland boven de ondergrondse bouwwerken en 
de inrichting van aanplantingen aangepast aan de 
bodemgesteldheid. Toegangsplaten zijn beschikbaar 
voor sommige tuinen, die het onderhoud van de 
begraven gemeenschappelijke uitrustingen (tanks van 
regenwater, technische netwerken,...) mogelijk maken.

3. ONDERGROND 

De vloeren zijn van beton en/of gladde niet-geïsoleerde vloer. 

De muren in zichtbaar beton en betonblokken, de plafonds 
van onafgewerkt en ongeschilderd beton. 

De parkeerplaatsen zijn afgelijnd met witte strepen en 
genummerd.

De kelders zijn genummerd. Ze worden beveiligd door 
middel van een geverfde tubulaire deur, gekalibreerd voor 
de ventilatie en uitgerust met een cilinder met drie sleutels.

De scharnieren, de deurknoppen en de rozetten zijn van 
roestvast staal. 

De deuren van de gemeenschappelijke delen in de kleder zijn 
afgewerkt en voldoen aan de brandveiligheidsnormen.

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 isolerende 
eigenschappen.

In de hallen, de keukenzones (afhankelijk van de indeling 
van het appartement), de bad- en douchekamers, 
toiletten en wasruimten, bestaat de vloerbekleding uit 
tegels van keramisch zandsteen van formaat 45 X 45 cm, 
van het type “ Habitat ” of gelijkaardig, beschikbaar in 
5 kleuren. De plinten zijn van passende tint. 

De commerciële waarde van deze vloerbekleding 
bedraagt 30 €/m2 vastgestelde prijs, exclusief BTW en 
installatie. 

In de woonkamers et de slaapkamers bestaat de 
vloerbekleding uit een gestratificeerde plankenbekleding 
in zwevende vloer van het type ” Baltério ” of gelijkaardig, 
beschikbaar in 4 kleuren. 

De commerciële waarde van deze vloerbekleding 
bedraagt 20 €/m2 vastgestelde prijs, exclusief BTW en 
installatie. De plinten zijn van wit geschilderd MDF of 
parket afwerking.

De overgang tussen tegels en parket wordt gevormd door 
een aluminium overgangsprofiel.

2. MUREN

Op de muren van de appartementen komen er een 
pelliculaire bepleistering en een eindverf.

In de badkamers zijn de muren gedeeltelijk betegeld met 
een mat-witte faience van formaat 45 x 20. De commerciële 
waarde van deze bekleding bedraagt 25 €/m2 vastgestelde 
prijs, exclusief BTW en installatie. De niet-betegelde delen 
worden bedekt met een eindverf.


