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1.  ALGEMEEN 

 

1.1. VOORWERP 

Dit bestek bevat de werkzaamheden en de materialen die worden gebruikt voor de bouw van de 
hierna beschreven gebouwen: 

De appartementen (studio's incluis) worden in gewone intrekklare staat en overeenkomstig dit 
bestek geleverd. 

1. APPARTEMENTEN 

Woongebouw gelegen in de Jean Verheydenstraat 7 tot 13 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek met 63 
appartementen, 30 kelders, 66 autoparkeerplaatsen en 10 plaatsen voor "motorrijwielen" op de 
kelderverdieping. 

Het EPB-certificaat van de appartementen voldoet aan de op het ogenblik van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning geldende wetgeving, te weten EPB 2014, en moet voor het gebouw 
in de Jean Verheydenstraat voor het merendeel van de appartementen klasse C (C+ of C-) zijn.  

2. EENGEZINSWONINGEN 

Woongebouw in de Jean Verheydenstraat 13 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek met 5 huizen, 24 kelders 
en 96 halfondergrondse fietsparkeerplaatsen. 

Het EPB-certificaat van de huizen moet minstens klasse B (B+ et B-) zijn overeenkomstig de op het 
ogenblik van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geldende wetgeving, te weten EPB 
2017.  

1.2. PRIJS, BOUWRECHTEN EN DIVERSE KOSTEN 

Het volgende is in de verkoopprijs inbegrepen: 

 de verkochte woning, eventueel de verkochte kelder en eventueel de verkochte parkeerplaats;  

 de opmetingskosten, het aandeel in de grond en het aandeel in de wegen; 

 de bouw- en wegenbelastingen; 

 het advies, afgegeven door de Brandpreventiedienst van het Brussels Gewest; 

 de verzekering “alle bouwplaatsrisico's”; 

 het EPB-certificaat; 

 de erelonen van de architecten en de studiebureaus; 

 de erelonen voor keuring en veiligheidscoördinatie; 

 de volledige schoonmaak van de appartementen aan het eind van de werkzaamheden.  

 
Het volgende is niet in de verkoopprijs inbegrepen: 

 de kosten voor het verlijden van de authentieke akte; 

 de registratierechten op het aandeel in de grond met betrekking tot het verkochte appartement, 

de verkochte kelder en de verkochte parkeerplaats; 
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 de btw op de bouwwerken;  

 de belastingen en taksen die (zullen) worden geheven door de gemeente, het gewest of een 

andere overheidsinstantie op de bouwwerken vanaf het verlijden van de authentieke akte; 

 de kosten voor het opstellen van het reglement van mede-eigendom en de basisakten; 

 de voor de water-, elektriciteit-, gasaansluiting en de aansluiting op het riool-, telefonie- en 

kabeltelevisienet van het appartement vereiste werkzaamheden en interventies maken 

noodzakelijk deel uit van het project; de kosten voor de eigenlijke aansluiting op de openbare 

netten zijn voor rekening van de koper. 

 de kosten voor het openen van de meters en voor het huurabonnement op kabeltelevisie, 

telefoon of internet; 

 de door de distributiemaatschappijen geëiste waarborgen; 

 de verzekeringspremies vanaf de voorlopige oplevering van het appartement; 

 het gemeenschappelijke materieel (containers, vuilnisbakken, gereedschap, 

onderhoudsmaterieel, …); 

 de privatieve verlichtingstoestellen; 

 het vaste meubilair en de wandkasten die ter informatie op de verkoopplannen zijn getekend, 

maar niet uitdrukkelijk in dit bestek worden vermeld; 

 de door de koper gevraagde wijzigingen; 

 alle kosten en erelonen na eventuele wijzigingen aan de documenten zoals plannen, bestek, 

basisakte … (deze opsomming is niet volledig), die door de eisen van de kopers noodzakelijk zijn 

geworden. 

1.3. VERGUNNINGEN 

Het hiervoor beschreven gebouw is het voorwerp van een aanvraag tot: 

 stedenbouwkundige vergunning: 
- Gebouw Verheyden: afgegeven op 30/08/2016 (12/PFD/555529)  

- Huizen: afgegeven op 18/05/2018 (PU-37.009) 

 milieuvergunning: afgegeven op 1/09/2015 (PE/1B/2015/555957) en gewijzigd op 28/12/2017  

1.4. TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS 

De koper of diens afgevaardigde mag de bouwplaats alleen betreden als hij vergezeld is van een door 
de projectontwikkelaar gevolmachtigd vertegenwoordiger en na afspraak en toestemming van de 
werfleider en de veiligheidscoördinator. Dit kan maximaal tweemaal tijdens de looptijd van de 
werkzaamheden.   

Tijdens de bouwplaatsbezoeken moet de koper een veiligheidshelm en -schoenen dragen.  
Minderjarigen zijn op de bouwplaats niet toegelaten. 

Tot de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen vinden alle bezoeken plaats op risico 
van de koper of diens afgevaardigde, zonder dat die verhaal kan zoeken bij de verkoper, de architect 
of de aannemer, mocht zich tijdens het bezoek een ongeval voordoen.   

1.5. WIJZIGINGEN OP VRAAG VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR 

De projectontwikkelaar mag zonder het akkoord van de kopers in samenspraak met de architecten 
wijzigingen aan dit bestek en aan de plannen doorvoeren, om de technieken en/of het comfort te 
verbeteren, voor zover de kwaliteit van de gebruikte materialen vergelijkbaar of beter is dan die van 
de oorspronkelijk voorziene materialen. 
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De merken en types van de sanitaire toestellen, tegels, faiencetegels, parketvloeren en ingerichte 
keukens die hierna worden beschreven, worden ter informatie gegeven en kunnen worden 
vervangen door producten van een vergelijkbare of betere kwaliteit. 

1.6. KEUZE VAN DE KOPERS  

De koper zal voor de materialen en afwerkingen kunnen kiezen tussen twee afwerkingspakketten: 
MODERN en COMFORT. Deze twee pakketten, die uitvoerig worden beschreven in dit document, 
bevatten varianten voor: 

- de sanitaire toestellen 
- de keukens met uitrusting 
- de vloeren 
- de muren 

 
Deze keuzes zijn mogelijk voor zover de voortgang van de werkzaamheden het toelaat. Aan de koper 
zal een uiterlijke datum voor de keuze van het pakket en de kleuren worden meegedeeld. 

Om redenen van organisatie van de werkzaamheden mag de koper vóór de voorlopige oplevering in 
geen geval zelf werkzaamheden in zijn appartement uitvoeren of laten uitvoeren. 

BELANGRIJK: Over het algemeen zal de koper, indien noodzakelijk, de eventuele door de basisakte 
voorgeschreven toelatingen aan de vereniging van mede-eigenaars vragen. 

1.7. AFMETINGEN 

De op de plannen vermelde afmetingen zijn ruwbouwafmetingen (zonder afwerking). Ze zijn niet 
gegarandeerd juist tot op de centimeter; elk positief of negatief verschil komt ten voordele of ten 
nadele van de koper en zal geen aanleiding geven tot een prijsaanpassing.  
 
De eventuele kasten of meubelen op de plannen wordt uitsluitend ter informatie vermeld, aangezien 
het meubilair niet in de verkoopprijs is inbegrepen. Hetzelfde geldt voor de verlichtingstoestellen van 
de appartementen. 
 
Bij tegenstrijdigheid geldt volgende rangorde van de documenten: 
1.  dit verkoopbestek; 
2.  het verkoopplan; 
3.  de verkoopakte. 

1.8. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en overeenkomstig de op de 
datum van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geldende normen. 
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2.  BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN 

2.1. RUWBOUW 

2.1.1 GRONDWERKZAAMHEDEN 

De grondwerkzaamheden omvatten de nodige afgravingen om de kelderverdieping en de 
funderingen te verwezenlijken, de aanvullingen en de algemene egalisering van het terrein.   

2.1.2 FUNDERINGEN 

De funderingen worden in gewapend beton uitgevoerd. De uitvoering en de gebruikte 
funderingswijze worden door de raadgevend ingenieur bepaald op basis van de aard van de bodem. 

2.1.3 DRAAGSTRUCTUUR EN DRAGEND METSELWERK 

De draagstructuur bestaat uit ter plaatse gestorte betonwanden, kolommen en balken van 
gewapend beton en/of dragende kalkzandsteen- of betonblokken en voldoet aan de opgelegde 
stabiliteits-, brandweerstands- en akoestische criteria. De vloeren zijn van gewapend beton  

De wanden van de parking worden uitgevoerd met secanspalen en/of berlinerwanden. 

2.1.4 GEVELS 

De gevels worden volgens de plannen uitgevoerd in parement van architectonisch beton of 
lichtkleurige bepleistering of geschilderde metalen gevelbekleding of natuurkleurige houten 
gevelbekleding. De basementen zijn afhankelijk van het geval van architectonisch beton, crepi of 
lichtgekleurde bakstenen. 

 VENSTERDORPELS EN MUURKAPPEN 
 

De venster- en vensterdeurdorpels zijn van natuursteen, architectonisch beton of metalen profielen 
afhankelijk van het geval. De muurkappen en de randprofielen zijn van metalen profielen of 
aangepast aan het gevelparement. 

 BALKONS EN TERRASSEN 
 

De balkons zijn van architectonisch prefabbeton. 

Bepaalde terrassen worden bedekt met een houten bedekking volgens de plannen. 

De op de benedenverdieping toegankelijke terrassen krijgen een klinkerbedekking. 

Er komen scheidingen tussen balkons en terrassen volgens de plannen die worden uitgevoerd met 
houten en/of stalen en/of beglaasde "claustra"-wanden. 

 BORSTWERINGEN  
 

De borstweringen van de balkons, de dakterrassen en vóór bepaald buitenschrijnwerk worden 
uitgevoerd van gepoedercoat staal en/of geanodiseerd aluminium of soortgelijk. In bepaalde 
gevallen wordt de borstwering uitgevoerd door de gevelbekledingen door te trekken.  
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2.1.5 PLAT DAK 

De dakcomplexen zijn warme daken. 
De platte daken worden afgedicht op volgende manier:  

De daken worden volgens de plannen afgewerkt met een groendakcomplex, een terras van 

betonstenen of grindballast. 

 

De rookkoepels worden boven in het trappenhuis geplaatst overeenkomstig de reglementen inzake 

brandpreventie en NBN S21 208-3; ze zijn uitgerust met een handmatig openings- en sluitsysteem. 

2.1.6 THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE 

 THERMISCHE ISOLATIE  

De thermische isolatie van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens de geldende normen: 
Het type isolatie en de isolatiedikte worden bepaald op basis van de plaats en met inachtneming van 
de voorschriften van de EPB-adviseur. 

 AKOESTISCHE ISOLATIE  

De akoestische isolatie van de woningen en van de gevel beoogt het normale akoestische comfort 
volgens NBN S01-400-1 (2008) dat van toepassing is in België en wordt uitgevoerd volgens de 
aanbevelingen van de Raadgevend ingenieur Akoestiek (dekvloer op akoestische onderlaag, 
akoestische isolatie van de muren tussen woningen, enz.). 

Er wordt echter in eventuele afwijkingen voorzien, wat onder meer het geval is wanneer de deur in 

de privatieve hallen van bepaalde appartementen niet wordt geplaatst. 

2.1.7 TRAPS 

De traparmen van de noodtrappen in de gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd van 
gewapend prefabbeton, met slipwerende tredeneuzen. Bepaalde trappen zijn van metaal.  

De borstweringen en de trapleuningen zijn van metaal. 

De privatieve binnentrappen en borstweringen zijn van hout. 

2.1.8 BUITENSCHRIJNWERK 

 RAMEN EN DEUREN (AL NAARGELANG HET GEVAL) 

Het buitenschrijnwerk (deuren en vensters) bestaat uit lichtgrijze thermisch onderbroken 
aluminiumprofielen, metalen hang- en sluitwerk, heldere dubbele HR-beglazing conform NBN 523-
002.   
 
Het buitenschrijnwerk op de benedenverdieping van het appartementsgebouw "Verheyden" en 
bijbehorende beglazing is bovendien inbraakveilig; veiligheidsbeglazing en schrijnwerk uitgerust met 
sloten.  
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Alle ramen zijn vaste, draai-, draaikip- of schuiframen, zoals afgebeeld op de gevelplannen. 

 LUIFELS / ZONWERING: 

Voor bepaalde appartementen op de hoogste verdieping wordt voorzien in vaste horizontale 
metalen zonwering volgens de plannen. 

 TOEGANGSPOORT TOT DE PARKINGS: 

Stalen sectionale poort voorzien van een elektrische motor om de poort automatisch te openen en te 
sluiten met een sleutel of afstandsbediening (één afstandsbediening per autoparkeerplaats) met een 
beveiliging en signalisatie op de inrit. 

2.2. AFBOUW 

2.2.1 ALGEMEEN 

Overeenkomstig de aanwijzingen op de verkoopplannen 

 BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN  

Het metselwerk op de kelderverdieping wordt uitgevoerd in betonblokken conform NBN 538. 

De muren en plafonds van de kelders, technische ruimten en gangen op de kelderverdiepingen zijn 
onbewerkt, in schone ruwbouw, en worden bepleisterd noch geschilderd.  

In de noodtrappenhuizen zijn de muren en plafonds onbewerkt (schone ruwbouw).  

De muren in de bovengrondse gemeenschappelijke zones worden bepleisterd.  

De enkele wanden in de appartementen worden uitgevoerd met massieve gipsblokken. De 
gipsblokken in de vochtige ruimten zijn waterafstotend. 

 VLOEREN  
Machinaal gepolierd beton met toevoeging van kwarts op de kelderverdieping (parkings, kelders, 
bepaalde gangen en technische ruimten).  

Voor de andere ruimten komt op alle vloeren vóór de vloerbedekkingen worden gelegd, een 
zwevende gewapende dekvloer. 

Op de plaatsen waar verschillende soorten vloerbedekking samenkomen, wordt in een metalen 
stopprofiel voorzien.  

PAKKET "MODERN"  

Inkomsas, gang, keuken, wc, doucheruimte en/of badkamer, technische en bergruimtes, 
nachthal (volgens plan), slaapkamer(s), en woonkamer: Tegels (keraamgres) 30x30 cm met 
bijpassende plinten. De koper kan de kleur van de tegels kiezen uit een door de 
projectontwikkelaar aangeboden assortiment (ongeveer 3 kleuren naar keuze).  

PAKKET "COMFORT"  

- Inkomsas, gang, keuken, wc, doucheruimte en/of badkamer, technische en bergruimtes: Tegels 
30x30 cm met bijpassende plinten. De koper kan de kleur van de tegels kiezen uit een door de 
algemeen aannemer aangeboden assortiment (ongeveer 3 kleuren naar keuze).  
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- Nachthal (volgens plan), slaapkamer(s), woonkamer: Geolied of gevernist semimassief parket 
van minstens 10 mm dikt met mdf-plinten. De koper kan de kleur van het semimassieve parket 
kiezen uit een door de algemeen aannemer aangeboden assortiment (ongeveer 3 kleuren naar 
keuze).  

 MUURBEKLEDINGEN 

Vóór de muren worden afgewerkt, moet het metselwerk worden bezet.  

Voor de gemeenschappelijke ruimten komt op het ondergedeelte van de muren van de inkomhallen 
een lambrisering uit tegels, identiek met de vloerbedekking en over een hoogte van +/- 120 cm. 

Alle muren van de inkomhallen worden ter afwerking met watergedragen verf geschilderd. 

PAKKET "MODERN"  

- Badkamer en/of doucheruimte: Faiencetegels 20x20 of 20X40 op de vochtige muren (over de 
volledige hoogte) 

De koper kan de kleur van de faiencetegels kiezen uit een door de algemeen aannemer 
aangeboden assortiment (ongeveer 3 kleuren naar keuze). 

PAKKET "COMFORT"  

Badkamer en/of doucheruimte: Faiencetegels 20x20 of 20X40 op de vochtige muren (over de 
volledige hoogte). De faiencetegels worden met mortellijm geplaatst; het volledige faienceoppervlak 
wordt opgevoegd; 

- Keuken: spatwand tussen onder- en bovenkasten 
 

De koper kan de kleur van de spatwand kiezen uit een door de algemeen aannemer aangeboden 
assortiment (ongeveer 3 kleuren naar keuze). 

 PLAFONDS  

De plafonds in de gemeenschappelijke zones op de kelderverdieping en op de halfondergrondse 
verdieping zijn uit “schone” ruwbouw. De plafonds van de gemeenschappelijke ruimten op de 
verdiepingen zijn van glad beton, afgewerkt met dunpleister.  

In de appartementen zijn de plafonds, al naargelang het geval, glad bepleisterd of zijn het verlaagde 
gipskartonplatenplafonds.  

In bepaalde gemeenschappelijke ruimten (inkomhal, ...) en privéruimten (gangen, vochtige ruimten 
volgens de plannen en de technische noodzaak) komen verlaagde plafonds. 

 BINNENSCHRIJNWERK  

De vensterbanken zijn van natuursteen of uit geschilderd mdf of faiencetegels (afhankelijk van het 
geval).  

De binnendeuren van de verschillende vertrekken worden uitgevoerd met een houten binnenkast en 
een tubespaan- of vol deurblad (afhankelijk van de vereiste brandweerstand) en met vlakken die 
bestaan uit te schilderen harde panelen (afhankelijk van het pakket "comfort" of "modern”). 
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De appartementsdeur van elk appartement is een gepantserde deur met 3-puntssluiting en is 
uitgerust met een deurbel met drukknop (ander belgeluid dan de voordeur). 

De cilinders van de deuren van de gemeenschappelijke ruimten en de toegangsdeuren tot de 
privatieve units zijn opgenomen in een sluitplan en zijn voorzien van 3 sleutels per type. Bepaalde 
deuren van de gemeenschappelijke ruimten zullen, in voorkomend geval, met een digicode (of een 
soortgelijk systeem) worden uitgerust.  

Het hang- en sluitwerk, de krukken, rozetten en scharnieren zijn van aluminium (en naargelang het 
geval conform de brandwetgeving). 
Voor bepaalde deuren wordt afhankelijk van de plaats van de deuren in een metalen deurstop met 
zwartrubberen aanslag voorzien.  

 KEUKENMEUBILAIR 

PAKKET "MODERN"  

De keuken is zoals op het verkoopplan afgebeeld. Deze kan door de keukeninstallateur om 
technische redenen of om de functies te verbeteren, worden gewijzigd. De keuken wordt uitgerust 
met elektrische huishoudtoestellen waaronder een vitrokeramische kookplaat, inbouwoven, 
inbouwvaatwasser en afzuigkap met koolstoffilter. Er is ruimte voor een koelkast met diepvriezer 
(niet inbegrepen). Inox spoelbak met anderhalve bak (behalve voor de studio's, spoelbak met 1 bak) 
en met kraan van verchroomd staal. Er wordt niet in bovenkasten voorzien. 
 
De koper kan de afwerking van de deuren en het aanrecht kiezen uit een door de algemeen 
aannemer aangeboden assortiment (ongeveer 3 types gemelamineerde deuren met decorblad, 3 
types handvaten en 3 aanrechten van HD laminaat of melamine naar keuze). 

PAKKET "COMFORT"  

De keuken is zoals op het verkoopplan afgebeeld. Deze kan door de keukeninstallateur om 
technische redenen of om de functies te verbeteren, worden gewijzigd. De keuken wordt uitgerust 
met elektrische huishoudtoestellen waaronder een vitrokeramische kookplaat, inbouwoven, 
inbouwvaatwasser, koelkast met diepvriezer en afzuigkap met koolstoffilter. Inox spoelbak met 
anderhalve bak en met kraan van verchroomd staal. Er wordt in bovenkasten voorzien (volgens 
plan). 
 
De koper kan de afwerking van de deuren en het aanrecht kiezen uit een door de algemeen 
aannemer aangeboden assortiment (ongeveer 3 types gemelamineerde deuren met decorblad, 3 
types handvaten en 3 aanrechten van HD laminaat of melamine naar keuze). 

 SANITAIRE UITRUSTINGEN (KW: KOUD WATER – WW: WARM WATER) 

BADKAMER: 
die bestaat uit: badkuip, wastafel, WW/KW-kraan, volgens het plan staande wc, volgens het plan 
douchebak.  

 

DOUCHERUIMTE: 
die bestaat uit: enkele wastafel, douchebak en deur, WW/KW-kraan 

 

WC (APART):    
staande wc, fonteintje, KW-kraan 
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 SANITAIRE TOESTELLEN  

PAKKET "MODERN"  

Volgens verkoopplan: 
- wastafel type Duravit DCODE en mengkraan type Amphora of soortgelijk 
- (indien van toepassing) badkuip 170x70 van geëmailleerd staal type Kaldewei met mengkraan 

en douchekop type Amphora of soortgelijk 
- (indien van toepassing) douchebak 80x80 van geëmailleerd staal type Kaldewei met mengkraan 

type Amphora en volledige douchestang type Amphora of soortgelijk. Haakse gordijnhouder. 
- staande wc type Amphora, fonteintje type Astor Ideal Standard met kraan type Amphora of 

soortgelijk  

PAKKET "COMFORT"  

Volgens verkoopplan: 
- wastafelmeubel met keramische kom Vandenberghe New-Ice 60 cm, eenknops mengkraan type 

Grohe Bauloop, toiletkast met spiegel en led Vandenberghe New-Ice 60x60 of soortgelijk 
- (indien van toepassing) badkuip 170x70 van geëmailleerd staal type Kaldewei met eenknops 

mengkraan type Grohe Bauloop en douchekop type Grohe Garn Tempesta of soortgelijk 
- (indien van toepassing) douchebak 80x80 van geëmailleerd staal type Kaldewei met thermostaat 

type Grohe Grohtherm en doucheset 3 stralen type Grohe Tempesta of soortgelijk 
- (indien van toepassing) douchedeur aangevuld met een vaste zijwand type Alessia Ness of 

schuifmodel dat opengaat op de hoek of soortgelijk 
- staande wc type Amphora, fonteintje type ASTOR Ideal Standard met kraan type Grohe Bauloop 

of soortgelijk. 

 SCHILDERWERK 

PAKKET "MODERN" 

Schilderen en voorbereiden van de ondergrond niet inbegrepen (op schrijnwerk, wanden en 
plafonds) 

PAKKET "COMFORT"  

Het schrijnwerk (deuren en deurkozijnen) van de appartementen krijgt een geschilderde 
afwerking (1 grondlaag en 2 afwerklagen).  

De plinten en eventuele mdf-bekledingen, de muren en de (verlaagde) plafonds krijgen een 
zuiverheidslaag. 

 BRANDBEVEILIGING 

Branddetectie in de liftschachten en brandweerstand overeenkomstig de geldende norm. 
Eigenaars die hun woning willen verhuren, moeten brandmelders toevoegen volgens de geldende 
reglementering. 
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2.2.2 BINNENAFWERKING 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN 

PARKING EN KELDER 

 VLOER  
- Parking: glad beton, schilderen van lijnen om de parkeerplaatsen af te bakenen, van 

parkeerplaatsnummers, arcering, plaatsen voor PBM en pijlen die de rijrichting 
aangeven. 

- Kelders: glad beton.  

 MUREN 
Onbewerkte ondergrond 

 PLAFONDS  
Onbewerkte ondergrond 

 KOLOMMEN  
Glad beton en geschilderde signalisatiestroken 

 SCHRIJNWERK 
Kelderdeurgeheel (branddeur volgens noodzaak, volgens plannen), houten deurkozijn, 
schilderwerk. 

 ELEKTRICITEIT 
- Parking: waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor fluo tl-lamp met 

aanwezigheidssensoren en autonome veiligheidsblokken. 
- Kelder: muurlamp boven de deur met aanwezigheidssensor. 
- Autono(o)m(e) veiligheidsverlichtingsblok(ken) in de sas tussen kelders en parking 

FIETSEN- EN/OF BUGGYLOKAAL   

 VLOER 
Glad beton.  

 MUREN  
Verzorgde onbewerkte ondergrond of wand met metalen hekwerk. 

 PLAFOND  
Verzorgde onbewerkte ondergrond  

 SCHRIJNWERK  
Standaarddeurgeheel of deurgeheel met rooster (volgens plan). 

 ELEKTRICITEIT 
Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor fluo tl-lamp met elektronisch 
voorschakelapparaat en met aanwezigheidssensor 

 SANITAIR 
Dubbeledienstkraan met vloerkolk 

ONDERHOUDSLOKAAL 

 VLOER   
Glad beton  

 MUREN   
Onbewerkte ondergrond 

 PLAFOND   
Onbewerkte ondergrond 

 SCHRIJNWERK  
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Standaarddeurgeheel (met deurdranger), schilderwerk. Het deurgeheel is brandwerend 
overeenkomstig de geldende reglementering, indien nodig. 

 ELEKTRICITEIT   
- Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor fluo tl-lamp met elektronisch 

voorschakelapparaat en met aanwezigheidssensor 
- 1 enkel stopcontact 

 SANITAIR  
1 uitgietbak uit geëmailleerde plaat of porselein met vloerkolk en dubbeledienstkraan  

ONDERHOUDSLOKAAL (TUIN) 

 VLOER   
Glad beton  

 MUREN   
Onbewerkte ondergrond 

 PLAFOND   
Onbewerkte ondergrond 

 SCHRIJNWERK  
Standaarddeurgeheel (met deurdranger ), schilderwerk. Het deurgeheel is brandwerend 
overeenkomstig de geldende reglementering, indien nodig. 

 ELEKTRICITEIT   
- Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor fluo tl-lamp met elektronisch 

voorschakelapparaat en met aanwezigheidssensor 
- 1 enkel stopcontact 

 SANITAIR  
Gevelkom (die uitkomt op de tuin)  

AFVALLOKAAL 

 VLOER   
Glad beton  

 MUREN   
Onbewerkte ondergrond 

 PLAFOND   
Onbewerkte ondergrond 

 SCHRIJNWERK: 
Standaarddeurgeheel (met deurdranger), schilderwerk. Het deurgeheel is brandwerend 
overeenkomstig de geldende reglementering. 

 VENTILATIE   
Mechanisch 

 ELEKTRICITEIT   
- Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor fluo tl-lamp met elektronisch 

voorschakelapparaat en met aanwezigheidssensor 
- 1 autonoom veiligheidsverlichtingsblok in het lokaal en de sas. 

 SANITAIR 
1 "beveiligde" dubbeledienstkraan en vloerkolk. 

GEMEENSCHAPPELIJKE KELDERVERDIEPING (O.A. LIFTHAL EN KELDERGANG) 

 VLOER   
Glad beton.  
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 MUREN  
Onbewerkte ondergrond  

 PLAFONDS  
Onbewerkte ondergrond, verlaagd en/of caissonplafond overeenkomstig plan. 

 ELEKTRICITEIT  
Plafondlamp met aanwezigheidssensoren. Autonome veiligheidsblokken. 

GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMHAL EN LIFTHAL (BENEDENVERDIEPING) 

 VLOER  
Tegels & bijpassende plinten. Integratie van een deurmat aan de ingangen (volgens plan).   

 MUREN  
Op sommige muren tegels over een hoogte van +/- 120 cm; de rest wordt bepleisterd en 
geschilderd, kleur wordt door de architect gekozen. 

 PLAFOND  
Bepleisterd plafond of verlaagde gipsplatenplafonds (volgens de plannen) voor de 
inkomhal, dunpleister voor de hallen op de verdiepingen, schilderwerk. 

 SCHRIJNWERK 
- Voordeur met deurlijst uit aluminium deur (over het algemeen opaak en op specifieke 

plaatsen met veiligheidsbeglazing).  
- De bewoners van het gebouw openen de deur met een sleutel of met een 

digicodesysteem (of soortgelijk systeem) of de elektrische deuropener die via de 
videofoon wordt bediend.  

- Als er binnendeuren zijn die toegang geven tot de gemeenschappelijke lifthallen, zijn 
deze permanent op slot (sleutel- of digicodesysteem of soortgelijk systeem).  

 ELEKTRICITEIT 
- De muur- of plafondlampen zijn voorzien van een aanwezigheidssensor. 
- De bedieningsknop van de rookkoepel (voor de brandweer) bevindt zich onder aan de 

trap op de benedenverdieping. 

 VARIA 
De brievenbussen zitten in een raam aan straatzijde met geïntegreerde videofoon. 

GEMEENSCHAPPELIJKE HAL OP DE VERDIEPINGEN   

 VLOER  
Tegels & bijpassende plinten.  

 MUREN  
Schilderwerk op bepleistering, kleur wordt door de Architect gekozen. 

 PLAFOND  
Glad betonoppervlak met dunpleister en schilderwerk. 

 ELEKTRICITEIT  
Plafondlampen met aanwezigheidssensor. 

 VARIA 
Schrijnwerkgeheel (geschilderde deur + kast) dat toegang biedt tot een nis met de 
brandhaspel en/of brandblusser (volgens voorschriften van de DBDMH) en de watermeters. 

NOODTRAPPEN  

 VLOER  
- Bordes: Glad beton met markering toegangen PBM (overeenkomstig GSV).  
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- Trap: Traparmen uitgevoerd van metaal of glad prefabbeton met geïntegreerde 
slipwerende rubberen tredeneuzen  

 MUREN  
Onbewerkte ondergrond 

 SCHRIJNWERK 
Geschilderd branddeurgeheel overeenkomstig geldende reglementering met deurdranger, 
geschilderde houten deurkozijn en deurstop. 

 ELEKTRICITEIT  
Plafondlampen met fluorescentielamp gestuurd door aanwezigheidssensor, 
noodverlichting gescheiden van de gewone verlichting. 

 VARIA   
Borstweringgeheel en metalen handleuningen 

 

APPARTEMENTEN / HUIZEN (OVEREENKOMSTIG PAKKET "COMFORT" OF "MODERN") 

DAG- / NACHTHAL (OVEREENKOMSTIG PLAN) 

 VLOER  
Volgens door de koper gekozen pakket 

 MUREN  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket 

 PLAFOND 
Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket 

 SCHRIJNWERK 
- Toegang appartement: gepantserde branddeur met 3-puntssluiting overeenkomstig 

geldende reglementering, meerpuntsslot met schoot en haken van gehard staal en 
voorzien van 3 dievenklauwen, optisch kijkoog RF.  

- Binnen: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket.  

 ELEKTRICITEIT  
- 1 of 2 lichtpunten bediend met 1 of 2 wisselschakelaars (en kruisschakelaars) 

afhankelijk van het geval. 
- 1 enkel stopcontact. 
- 1 videoparlofoonsysteem en bel met drukknop aan de buitenkant naast de voordeur.  

WOONKAMER 

 VLOER 
Volgens door de koper gekozen pakket. 

 MUREN    
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket 

 PLAFOND  
Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket 

 SCHRIJNWERK 
Deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen pakket.  
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 ELEKTRICITEIT (VOLGENS PLAN) 
Studio: 
- 1 lichtpunt aan het plafond met 1 schakelaar  
- 3 dubbele stopcontacten. 
- 1 telefoonaansluiting en 1 kabeltelevisieaansluiting (coaxiale). 

Appartement met 1 slaapkamer en meer: 
- Minstens 1 lichtpunt aan het plafond met één wisselschakelaar. 
- Minstens 4 dubbele stopcontacten. 
- 1 coaxiaal stopcontact + 2 RJ45 stopcontacten 

KEUKEN  

 VLOER  
Volgens door de koper gekozen pakket 

 MUREN  
Spatwand met faiencetegels en schilderwerk volgens door de koper gekozen pakket  

 PLAFOND  
Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket. 

 SCHRIJNWERK 
- Deur: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen 

pakket.  
- Meubilair: zie beschrijving en budget hiervoor.  

 ELEKTRICITEIT (VOLGENS PLAN) 
Aansluiting voor alle keukentoestellen: 
- 1 stopcontact voor koelkast 
- 1 stopcontact voor vaatwasser 
- 1 stopcontact voor magnetron 
- 1 aansluiting voor kookplaat  
- 1 aansluitdoos voor oven  
- 1 stopcontact voor "individuele" afzuigkap 

 
Ter aanvulling voor de studio's: 
- 1 dubbel stopcontact boven het aanrecht 

 
Ter aanvulling voor de huizen, appartementen met 1 slaapkamer en meer: 
- 1 lichtpunt aan het plafond 
- 1 voeding met afdekplaatje voor verlichting onder bovenkast met 1 schakelaar. 
- (indien van toepassing) 1 stopcontact bij de ingang (aan woonkamerzijde indien 

gesloten keuken) 
- 2 dubbele stopcontacten boven het aanrecht 

GROOTSTE SLAAPKAMER (VOLGENS PLAN) 

 VLOER  
Volgens door de koper gekozen pakket. 

 MUREN    
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket 

 PLAFOND  
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Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket. 

 SCHRIJNWERK 
Deur: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen 
pakket.  

 ELEKTRICITEIT  
- 1 lichtpunt aan het plafond met 2 wisselschakelaars 
- 3 stopcontacten (of 1 enkel stopcontact en 1 dubbel, al naargelang het geval) 
- 1 coaxiaal stopcontact + 1 RJ45 stopcontact 

KLEINERE SLAAPKAMER(S) (VOLGENS PLAN) 

 VLOER  
Volgens door de koper gekozen pakket. 

 MUREN   
Gladde bepleistering, schilderwerk volgens door de koper gekozen pakket. 

 PLAFOND  
  Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket 

 SCHRIJNWERK 
Deur: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen 
pakket.  

 ELEKTRICITEIT  
- 1 lichtpunt aan het plafond met 1 eenrichtingsschakelaar. 
- 3 stopcontacten (of 1 enkel stopcontact en 1 dubbel, afhankelijk van het geval) 

BADKAMER EN DOUCHERUIMTE (VOLGENS PLAN) 

 VLOER  
Tegels & bijpassende plinten.  

 MUREN 
Betegeling op vochtige muren en bepleistering, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket  

 PLAFOND  
Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket. 

 SCHRIJNWERK 
Deur: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen 
pakket.  

 ELEKTRICITEIT  
- 1 lichtpunt en muurvoeding boven de wastafel met 1 eenrichtingsschakelaar (plafond) 

afhankelijk van het geval. 
- 1 enkel stopcontact in de doucheruimte of 1 dubbel stopcontact in de badkamer  
- 1 dubbel stopcontact op 110 cm hoogte, met aarding, waarvan 1 voor de wasmachine 

en 1 voor de condensatiedroogkast (behalve indien voorzien in technische ruimte) - 
elektrische huishoudtoestellen niet meegeleverd 

 SANITAIRE TOESTELLEN EN MEUBILAIR    
Volgens plan en gekozen pakket.   
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APARTE WC (VOLGENS PLAN) 

 VLOER 
- Tegels & bijpassende plinten.  

 MUREN 
- Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand, schilderwerk volgens door de 

koper gekozen pakket.  

 PLAFOND  
- Gladde bepleistering en/of gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door de 

koper gekozen pakket. 

 SCHRIJNWERK 
- Deur: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen 

pakket 
- (indien van toepassing) kast voor leidingen en collector (zie plan) 

 ELEKTRICITEIT  
- 1 lichtpunt aan het plafond, met 1 schakelaar; 
- Volgens plan: 1 enkel stopcontact voor verwarmingsketel. 

 SANITAIRE TOESTELLEN 
- Volgens plan en gekozen pakket   

 VERWARMINGSKETEL 
- (Volgens plan) In de meeste appartementen bevindt de verwarmingsketel zich tegen 

de muur boven het spoelreservoir.  Een afvoerleiding voor de condensaten is voorzien. 

TECHNISCHE RUIMTE (VOLGENS PLAN) 

 VLOER    
Tegels & bijpassende plinten.  

 MUREN  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket.  

 PLAFOND  
Gladde bepleistering, schilderwerk volgens door de koper gekozen pakket 

 ELEKTRICITEIT (AL NAARGELANG HET GEVAL) 
- 1 lichtpunt met 1 schakelaar (uitgezonderd indien ruimte kleiner dan 1,5 m²)  
- 1 dubbel stopcontact (waarvan 1 voor de voeding van de kabeltelevisie- en 

wifiversterker - versterker niet meegeleverd) 
- 1 stopcontact voor "telecom"-materieel (modem niet meegeleverd)  
- 1 dubbel stopcontact op 110 cm hoogte, met aarding, waarvan 1 voor de wasmachine 

en 1 voor de condensatiedroogkast (behalve indien elders voorzien volgens plan)   
- Voor de huizen (blok B) en voor de appartementen aan de Ninoofsesteenweg (blok A): 

1 elektrische wachtleiding voor aansluiting balansventilatie (behalve indien elders 
voorzien volgens plan) 

- 1 elektrische wachtleiding voor aansluiting verwarmingsketel / boiler (behalve indien 
elders voorzien volgens plan) 

- 1 elektrische wachtleiding voor aansluiting balansventilatie (behalve indien elders 
voorzien volgens plan). 

- 1 elektrische wachtleiding voor aansluiting verwarmingsketel / boiler (behalve indien 
elders voorzien volgens plan). 

 SCHRIJNWERK 



 

 

    

Emaillerie – Verkoopbestek – NL – 21/06/2018 

                                                                                                  - 17 -

   

  

Deur: deurgeheel met houten deurkozijn, schilderwerk volgens door de koper gekozen 
pakket.  

 SANITAIR  
- Watertoevoerleiding voor wasmachine. 
- Afvoerleidingen voor water van de wasmachine met inbegrip van wachtsifon met stop 

en voor de condensaten van de ventilatiegroep en de verwarmingsketel (behalve 
indien elders voorzien volgens plan). 

 VERWARMINGSKETEL  
Volgens plan 

VESTIAIRE OF BERGRUIMTE (VOLGENS PLAN) 

 VLOER   
Volgens door de koper gekozen pakket. 

 MUREN  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand, schilderwerk volgens door de koper 
gekozen pakket.  

 PLAFOND  
Gladde bepleistering en/of verlaagd gipskartonplatenplafond, schilderwerk volgens door 
de koper gekozen pakket.  

 ELEKTRICITEIT  
1 lichtpunt met 1 schakelaar (uitgezonderd indien ruimte kleiner dan 1,5 m²) 
 

2.3. DE VERWARMINGS, REGEL- EN VENTILATIE-INSTALLATIE 

2.3.1 RADIATOREN 

De verwarmingselementen zijn standaardplaatradiatoren van wit geschilderd staal, voorzien van een 
gelakt stalen rooster, die met een thermostatische kraan worden bediend. Er komt een 
handdoekradiator in de doucheruimte en badkamer (behalve indien standaardradiator als 
onderpaneel).  

2.3.2 INDIVIDUELE CONDENSATIEKETEL 

Alle appartementen en huizen worden uitgerust met een individuele verwarmingsketel 
(condensatieketel) op stadsgas. 
 
De verwarming van de vertrekken wordt berekend voor een buitentemperatuur tot -8°C. Het 
vermogen van de verwarmingsketels wordt berekend afhankelijk van de behoeften.  
 
De geïnstalleerde individuele verwarmingsketel produceert de verwarming en het sanitair warm 
water. Er zal voorrang worden gegeven aan de productie van sanitair warm water. De ketel zal al dan 
niet voorzien zijn van een geïntegreerd warmwatervat afhankelijk van de te leveren vermogens en de 
grootte van de appartementen. 

De dimensionering van de uitrustingen is gebaseerd op de volgende droge binnentemperaturen 
(overeenkomstig NBN EN 12831 (2003): 

 Woonkamer / living / keuken                20°C 

 Wasruimten                  24°C 
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 Slaapkamers                                              18°C 

2.3.3 REGELING 

De radiatoren in de woonkamer worden door een thermostaat met omgevingssensor gestuurd. De 
andere radiatoren zullen worden voorzien van een thermostatische kraan waarmee de gewenste 
temperatuur kan worden ingesteld.  

2.3.4 VENTILATIE 

De appartementen worden geventileerd overeenkomstig de eisen van NBN D50-001 en de EPB-eisen. 

De huizen (blok B) worden uitgerust met een autonome en onafhankelijke zogenaamde 
balansventilatie met warmterecuperatie (gecontroleerde mechanische ventilatie - VMC) die zorgt 
voor de instroom van verse lucht in de woonvertrekken en de afvoer van de bedorven lucht via de 
sanitaire vertrekken en de keuken. 

De warmte van de afgevoerde lucht wordt doorgegeven aan de verse lucht en via een individuele HR-
tegenstroomwarmtewisselaar in de vertrekken gebracht. 

Voor de appartementen in de Verheydenstraat (blok C) is de ventilatie van type C. De mechanische 
afzuiging vindt plaats in de sanitaire vertrekken en de keuken. De verse lucht wordt aangevoerd via 
roosters in de ramen van de slaapkamers en woonkamer. 

2.3.5 GASDISTRIBUTIE 

Er wordt een gasleiding gelegd vanaf de regiemeter op de kelderverdieping tot de verwarmingsketel 
in het appartement via de schachten en eventueel in de dekvloer.  
 

2.4. DE LIFTEN 

Het gebouw telt een of meerdere elektrische liften (volgens plan) uitgevoerd overeenkomstig de 
geldende normen en de wettelijke voorschriften.  
 
Capaciteit van de liften: 630 kg of 8 personen, toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, 
automatische schuifdeuren. Bewakingssysteem bij panne, rechtstreekse telefoonverbinding vanuit de 
liftkooi met de interventiecentrale.  
 

2.5. SANITAIRE INSTALLATIE 

De verschillende sanitaire toestellen in de appartementen worden van koud en warm water voorzien 
via in de dekvloer of in de muren verzonken leidingen, en opbouwleidingen achter in de 
keukenkasten, in de technische ruimte / het washok. 

De afvoerleidingen van de uitrustingen worden in de muren en/of in de dekvloer ingewerkt In de 
schachten, op de kelderverdieping en in de washokken worden ze opgebouwd. 
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2.5.1 REGENTANK 

Het regenwater wordt opgevangen in bekkens of tanks. Het opgevangen water voorziet de 
gevelkommen van water om de tuinen te besproeien en de gemeenschappelijke delen schoon te 
maken.  Er zijn tevens stormbekkens om de impact van het regenwater op het openbare net te 
verminderen. 

2.5.2 KOUDWATERDISTRIBUTIE 

De koudwatertoevoerleiding van het appartement tot de regiemeter evenals de toevoerleiding van 
de dubbeledienstkranen en voor andere behoeften in de gemeenschappelijke ruimten zijn 
vervaardigd van vernet polyethyleen (of soortgelijk). 

2.5.3 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN SANITAIR WARM WATER 

Het sanitair warm water wordt geproduceerd vanaf de hiervoor beschreven verwarmingsketel en/of 
boiler. 

De appartementen worden van sanitair warm water voorzien via leidingen van vernet polyethyleen 
(of soortgelijk). 

2.5.4 SANITAIRE UITRUSTING EN TOESTELLEN VAN DE APPARTEMENTEN 

De plaats van en het aantal toestellen staan op het verkoopplan van het appartement vermeld. 
 

2.6. DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische installatie omvat: 
 

 de stroomvoorziening op laagspanning door distributiemaatschappij SIBELGA; 

 Elk appartement wordt afzonderlijk van elektriciteit voorzien vanaf een meter (tweevoudig 

tarief) 230 volt 40A; 

 Afhankelijk van de meter bedraagt het per appartement ter beschikking gestelde vermogen om 

en bij de 9,2 kVA; 

 De gemeenschappelijke voorzieningen (lift, ventilatie, parkingverlichting, privékelders, inkom- 

en lifthal, trappenhuizen, ...) worden vanaf een aparte meter gevoed met 400 volt; 

 het aard- en beveiligingsnet; 

 het primaire distributienet; 

 de gemeenschappelijke en individuele kasten geïnstalleerd in het "Elektriciteitslokaal" op de 

kelderverdieping; 

 De individuele kasten geïnstalleerd in elk appartement; 

 Het secundaire distributienet; 

 De buizen worden verzonken, behalve in de technische ruimten, de kelders en de parkings waar 

ze zichtbaar blijven.  Over het algemeen is het opbouwmaterieel spatwaterdicht IP44;  

 De verlichting gestuurd door een aanwezigheidssensor en de stopcontacten in de 

gemeenschappelijke gedeelten (parking, kelders, technische ruimten, trappenhuizen, inkom- en 

lifthal); 

 De schakelaars, stopcontacten en niet-uitgeruste lichtpunten in de appartementen; 
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 De videoparlofooninstallaties in de appartementen en inkomhallen. 
 

2.7. DETELEFONIE- EN KABELTELEVISIEAANSLUITING </4004 

In alle appartementen wordt voorzien in buizen en kabels van RJ45-stopcontacten (UTP categorie 6) 
en coaxiale contactdozen. Deze twee stopcontacten komen uit in een centraal punt van het 
appartement en worden doorgetrokken tot in de verschillende vertrekken (volgens de plannen). 

 
 

2.8. METERS VOOR DE NUTSVOORZIENINGEN 

Elk appartement wordt uitgerust met een individuele regiemeter voor water, gas en elektriciteit. De 
gemeenschappelijke elektriciteitsmeters evenals de privégasmeters en -elektriciteitsmeters bevinden 
zich op de kelderverdieping. De watermeter bevindt zich in de gemeenschappelijke ruimte op de 
overloop van elke verdieping. 

De voor de water-, elektriciteit-, gasaansluiting en de aansluiting op het riool-, telefonie- en 
kabeltelevisienet van het appartement nodige werkzaamheden en interventies maken noodzakelijk 
deel uit van het project; de kosten voor de eigenlijke aansluiting op de openbare netten zijn voor 
rekening van de koper. 
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3. AANLEG VAN DE DIRECTE OMGEVING 

 

De aanleg van de directe omgeving van het project wordt getekend door de architect. Daarbij wordt 

gestreefd naar een hoge kwaliteit en biodiversiteit.  De tuinen van de residenties zijn aangelegd met 

een ligweide, met verschillende lage plantmassieven en hoogstammige bomen (volgens plan). Tussen 

de gemeenschappelijke zones en de privatieve tuinen komt een afsluiting of een plantenhaag 

(volgens plan) 

De voetgangerswegen naar de inkomhallen en de berijdbare toegangsweg naar de parking worden 

uitgevoerd met beton- of dolomietstenen (volgens plan). 

In de achtertuin is er buitenverlichting die door een schemerklok wordt gestuurd.  
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4. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 De door de koper gevraagde alternatieven of wijzigingen ten opzichte van wat in dit document 

wordt beschreven, hangen af van de technische goedkeuring van de architect-ontwerper en de 

voortgang van de werkzaamheden.   

 Als de koper vóór de voorlopige oplevering zelf werkzaamheden uitvoert of opdracht geeft aan 

een aannemingsbedrijf om werkzaamheden uit te voeren, of toestellen of meubelen verhuist, 

dan wordt dit beschouwd als de bewoning/het gebruik van het goed en zal dit gelden als 

voorlopige oplevering zonder opmerkingen.  

 De koper heeft in geen geval recht op een schadevergoeding voor de schade vastgesteld aan het 

schrijnwerk, de sanitaire toestellen, het stucwerk, het glaswerk, het toebehoren, de radiatoren, 

de tapijten, het schilderwerk, het parket enz. (niet volledige lijst), zodra hij of een derde die hem 

vertegenwoordigt, het goed bewoont/gebruikt.   

 De appartementen, kelders en parkeerplaatsen worden in nette toestand en vrij van afval en 

materiaalresten geleverd. Onder “net” verstaat de projectontwikkelaar dat na afloop van de 

werkzaamheden industrieel en niet huishoudelijk is schoongemaakt.  

 Onder zuiverheidslaag (volgens pakket) verstaat de projectontwikkelaar dat de voorbereiding 

van de binnenwanden (plafonds en muren) is voorzien, zodat de afwerklagen en de diverse 

verbindingsvoegen kunnen worden aangebracht, die ten laste van de koper zijn. 

 Het volgende wordt geleverd: de waarborgdocumenten, de gebruiksaanwijzingen, de 

productinformatiebladen en de sleutels. 

 De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden in door de 

koper, en sluit elk verhaal wegens zichtbare gebreken uit.   

 Als er na de voorlopige oplevering niet-structurele scheurtjes in de muren en plafonds 

verschijnen, die het gevolg zijn van de normale zetting van het gebouw of de uitzetting van de 

materialen, dan kunnen deze niet worden toegeschreven aan een slecht ontwerp of een slechte 

uitvoering. De reparatie van deze scheurtjes is dan voor rekening van de koper. 

BELANGRIJK: De koper kan in het kader van de opleveringen geen voorbehoud formuleren met 
betrekking tot microscheurtjes met een opening van 1,5 mm of kleiner.  

 Bij structurele barsten of beschadigingen door waterinsijpeling is de reparatie voor rekening van 

de aannemer in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid.  De schilderkosten na een 

reparatie worden niet terugbetaald.     

 Op verborgen gebreken aan loodgieterij, verwarming, elektriciteit en tegelwerk geeft de 

algemeen aannemer één jaar waarborg.  De waarborg dekt de vervanging van de gebrekkige 

materialen, inclusief de arbeidskosten. 

 Op de elektrische keukentoestellen geeft(geven) de fabrikant(en) 2 jaar waarborg die ingaat op 

de datum van de plaatsing door de keukeninstallateur. Als de koper zich beroept op deze 

waarborg, moet hij zelf de nodige stappen ondernemen bij de betrokken fabrikant(en). 
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5. PROJECTTEAM 

 

PROJECTONTWIKKELAAR 

SOCATRA NV 
Roodebeeklaan 24 
1030 Brussel 
 

ARCHITECT EN LANDSCHAPSARCHITECT 

L’ESCAUT ARCHITECTURES CVBA 
Scheldestraat 60 
1080 Brussel 
 

STABILITEITSINGENIEURS  

BUREAU D’ÉTUDES BDS 
Place de Liberchies, 9 
6238 Liberchies 
 

INGENIEURS SPECIALE TECHNIEKEN EN EPB 

SMARTGREEN SPRL 
Rue de Bois Seigneur Isaac 40/3 
1421 Ophain 
 

AKOESTIEKSPECIALIST  

BUREAU DE FONSECA BVBA 
Krogstraat 106 
1860 Meise 
 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE BOUWPLAATS 

SAMI KAMAR 
Eveninglaan 35  
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
 

 

 


