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ZEN factory is een residentieel bouw-
project op een toplocatie in de rand van 
Brussel, gelegen in een unieke meander 
van de Zenne. Er wordt bijzondere aan-
dacht besteed aan de architectuur en de 
integratie in de omgeving.

De gegevens hierna zijn niet limitatief en 
hebben slechts tot doel om de Kopers een 
duidelijke overzichtelijke beschrijving te 
geven van de binnen- en buitenafwerking 
van het gebouw. De Projectontwikkelaar is 
vrij om aanpassingen of wijzigingen aan 
te brengen aan de voorgestelde materi-
alen en de uitvoering ervan voor zover 
de prijs en kwaliteit van deze materialen 
niet lager zijn dan deze oorspronkelijk 
voorzien.

De volgende bedrijven werken mee aan 
dit project:

▪   Projectontwikkelaar: BPI Real Estate
▪   Architect: Conix-RDBM
▪   Landschapsarchitect: Avantgarden
▪   Notaris van de basisakte en regle-

ment van mede-eigendom: notaris 
De Booseré

▪   Ingenieur Stabiliteit: Arcade Concept 
Engineering

▪   Ingenieur Technieken en EPB: CES
▪   Raadgever Akoestiek: Venac
▪   Aannemer: Algemene Aannemingen 

Van Laere

ZEN factory bestaat uit een gedeelte Ren-
ovatie en een gedeelte Nieuwbouw. Dit 
laatste omvat de realisatie van 1 gebouw 
(HoriZon) met 5 bouwlagen en 2 gebou-
wen (EspaceZ en SunriZe) met 4 bouw-
lagen. Het gedeelte Renovatie omvat het 
poortgebouw (AcceZ) en de opslagplaats 
(WarehouZe). 

1. ALGEMEENHEDEN

Gebouw Horizon omvat 17 appartementen 
en is een aparte mede-eigendom. De pent-
house-duplex-appartementen beschikken 
over ruime en uitstekend georiënteerde 
dakterrassen.

Onder de gebouwen EspaceZ en SunriZe 
ligt een ondergrondse verdieping met 
91 parkeerplaatsen en 48 kelders. Deze 
verdieping zal gebruikt worden door 
alle bewoners van het project ZEN fac-
tory en maakt deel uit van een aparte 
sub-mede-eigendom.

De gebouwen zullen opgetrokken worden 
volgens het ‘sleutel op de deur’-principe 
dat conform alle geldende normen en 
studies. De volgende referentiedocu-
menten zijn van toepassing voor de 
realisatie van de gesloten ruwbouw, met 
inbegrip van de daken, de afdichtingen, 
de afwerkingen en de technieken:

▪   De Belgische normen NBN;
▪   Het A.R.E.I.;
▪   De Europese codes inzake stabiliteit 

en structuur van gebouwen;
▪   De eengemaakte technische speci-

ficaties (STS);
▪   De technische voorschriften van het 

WTCB;
▪   De instructies van de maatschappi-

jen voor de distributie van water, gas 
en elektriciteit;

▪   De instructies van de brandweerd-
iensten;

▪   De voorschriften met betrekking tot 
de energieprestatie van gebouwen 
(EPB).

De appartementen zullen verkocht 
worden met inbegrip van alle erelonen 
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van de architect en de ingenieurs. Ook 
een verzekeringspolis Alle Bouwplaats-
risico’s  zal in de kosten inbegrepen zijn.

Onderhavig document beschrijft de ele-
menten die een directe impact hebben 
op het gebruiksgemak, het comfort en de 
afwerking van het appartement.



6    Zen Factory - commercieel lastenboek – nieuwbouw horiZon 

2.1. Grondwerken
De grondwerken worden volgens de 
gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde 
de funderings-, kanalisatie- en riolering-
swerken degelijk te kunnen uitvoeren.

Er staan geen constructies op het terrein. 
Het terrein is vrij en klaar om bebouwd 
te worden. 

De bodem is niet verontreinigd. 

De grondwerken van de putten en sleu-
ven die nodig zijn voor de funderingen, de 
riolering, en de eventuele ondergrondse 
bufferbekkens (regenwater) zijn voorzien. 

De aarding: overeenkomstig het ‘Alge-
meen Reglement voor Elektrische Instal-
laties’ en zoals gebruikelijk is, wordt er 
onder de funderingen een aardingslus 
geplaatst. 

2.2. Funderingen
De verschillende gebouwen worden 
opgetrokken op palen in overeenstem-
ming met de voorschriften van de Inge-
nieur Stabiliteit, rekening houdend met 
de bodemkarakteristieken. 

De liftkoker wordt opgetrokken in 
gewapend beton, silicaatsteenblokken 
of volle betonblokken met dikten over-
eenkomstig de gedetailleerde stabilite-
itsstudie. 

Alle kolommen en balken worden gedi-
mensioneerd volgens de Eurocode-nor-
men. . 

2. RUWBOUWWERKEN

2.3. Riolering
Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd 
in PVC of in PE, volgens de geldende 
voorschriften en volgens het ontwerp 
van de Architect.

De diameters van de buizen zijn aange-
past om het debiet van de diverse regen- 
en afvalwaters op te vangen. 

Het rioleringsnet wordt voorzien van de 
nodige controleputten, uitgerust met de 
vereiste reukafsluiters, en aangesloten 
op het openbaar net volgens de geldende 
voorschriften.  

Het gebruik van een vergruizer (groenten, 
afval, toilet, etc.) is uitdrukkelijk verboden.

2.4. Structuur
2.4.1 Structuren

Vloerplaten, kolommen en balken worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
instructies van de Ingenieur Stabiliteit. 
Waar opportuun, worden elementen in 
prefabbeton gebruikt. Op dit vlak zijn de 
plannen van de architect louter ter infor-
matie bedoeld. Alle dikten en hoogten 
worden aangepast in functie van de 
gegevens van de stabiliteitsberekeningen. 
De berekeningen houden rekening met 
een mobiele gebruiksbelasting in over-
eenstemming met de geldende normen 
(Eurocode).

De vloeren zullen bestaan uit:

- vloerplaat boven niveau 0 en hoger 
gelegen niveaus: breedplaatvloeren of 
ter plaatse gestort beton.
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- De binnentrappen worden uitgevoerd in 
prefab- of ter plaatse gestort beton. 

2.4.2. Metselwerk - dragende en 
niet-dragende muren 

Alle bovengrondse draagmuren worden 
uitgevoerd in metselwerk van silicaat-
steen of betonblokken of cellenbeton of 
gevelelementen in geprefabriceerd of ter 
plaatse gestort beton.

Alle binnenmuren worden uitgevoerd in 
gipsblokken met een dikte van 10 cm. In 
de vochtige ruimten zullen er wateraf-
stotende gipsblokken gebruikt worden. 
Bepaalde voorzetwanden kunnen in 
gipskartonplaten uitgevoerd worden.

In enkele appartementen waar de inkom-
deuren onmiddellijk uitgeven op de 
woonkamers, wordt afgeweken van de 
aanbeveling van NBN S01-400-1, normaal 
geluidscomfort. 

2.5. Gevels
De gevel wordt deels afgewerkt in gevel-
stenen, in vezelcementplaten en in gevel-
bepleistering op isolatie waarvan de kleur 
en het type telkens door de architect bep-
aald zullen worden. Op de 4e verdieping 
zal ook met een zinken bekleding gewerkt 
worden.

De dikte van de isolatie zal bepaald 
worden door de berekeningen van de 
EPB-adviseur. 

De dorpels van de buitendeuren zullen 
uitgevoerd worden in natuursteen of 
beton. De vensterkaders  / raamprofielen 
voor de ramen en de deuren die toegang 

geven tot de terrassen zullen uitgevoerd 
worden in aluminium en in dezelfde kleur 
als het buitenschrijnwerk, kleur naar 
keuze van de Architect. 

2.6. Daken
2.6.1. Daken - plat dak

Alle hoofddaken worden uitgevoerd in de 
vorm van een draagstructuur in breed-
plaatvloeren of welfsels. 

De constructie wordt vervolledigd met 
een hellingsbeton, een dampscherm, 
een dakisolatie waarvan de dikte bep-
aald wordt door de berekeningen van de 
EPB-adviseur en een waterdichtingslaag.  

Het opgevangen hemelwater inclusief dat 
van de groene daken, wordt hergebruikt 
voor de toiletten , het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen en het onder-
houd van de tuinen. 

Er is een groendak voorzien.

2.7. Isolatie
2.7.1. Akoestische isolatie

De constructies tussen de appartementen 
onderling zullen voldoen aan de akoes-
tische norm en aan de richtlijnen van de 
EPB-verslaggever. Voor de  geluidsklasse 
wordt rekening gehouden met een ‘nor-
maal akoestisch comfort’.

De muren tussen de appartementen 
worden ontdubbeld en voorzien van iso-
latie tussenin.  
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Dekvloeren in de appartementen worden 
uitgevoerd volgens het principe van de 
zwevende dekvloer om contactgeluiden 
te minimaliseren.

2.7.2. Thermische isolatie

De gevel wordt voorzien van een ther-
mische isolatie waarvan de dikte wordt 
bepaald door de EPB-verslaggever.

Voor het dak wordt er performante iso-
latie geplaatst waarvan de dikte en type 
wordt bepaald door de EPB-eisen.

2.8. Dakafvoeren
De zichtbare regenwaterafvoeren worden 
uitgevoerd in zink. 

De weggewerkte afvoeren worden uit-
gevoerd in PE of PVC.  

De afwatering van de terrassen op de 
verdiepingen gebeurt via een individuele 
aansluiting op de afvoer. 

2.9. Buitenschrijnwerk
2.9.1. Raamprofielen

Al het buitenschrijnwerk wordt uit-
gevoerd in thermisch gelakt alumin-
ium profielen die beantwoorden aan de 
EPB-berekeningen. De kleur, het type 
(vaste of openslaande vleugels, al dan niet 
van het draaikiptype), worden geplaatst 
in overeenstemming met de plannen van 
de architect. 

2.9.2. Beglazing

Er wordt gebruikgemaakt van een 
hoogrendementsbeglazing met U-waarde 
< 0,5 W/m²K. Het type wordt bepaald door 
de EPB-verslaggever. Alle beglazingen 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
norm NBN S23-002, d.w.z. dat er, waar 
nodig, gelaagd glas geplaatst zal worden. 
De samenstelling van de beglazing zal 
bepaald worden door de isolatie- en 
geluidsstudie en zal aangepast worden 
in functie van de behoeften.

2.9.3. Balustrades en 
borstweringen

De terrassen worden voorzien van een 
borstwering in staal of aluminium, over-
eenkomstig de toepasselijke normen en 
de door de Architect bepaalde kleuren.

 2.9.4. Inkomdeur

De inkomdeur van het gebouw geeft uit 
op een inkomhal met de brievenbussen. 
De volgende deur wordt gesloten met een 
elektrisch slot en kan geopend worden via 
de videoparlofoon in de appartementen. 
Alle nooddeuren zijn uitgerust met een 
anti-panieksluiting.
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3.1. Vloeren
3.1.1. Gemeenschappelijke delen

In de gemeenschappelijke delen wordt 
een keramische tegel voorzien met 
bijhorende plinten.   

De tegels en de kleuren worden gekozen 
door de Architect.

De bordessen worden uitgevoerd in gepo-
lierde beton of een keramische tegel.

Achter de gemeenschappelijke inkom-
deur op het gelijkvloers wordt een vloer-
mat voorzien. 

3.1.2. Privatieve delen

In de basisprijs van het appartement 
zijn in alle ruimtes vloertegels voor-
zien. Hieronder de particuliere han-
delswaarden voor de levering (zoals 
aangeduid op de verkoopplannen).  

▪   vloertegels:     26,00 €/m² excl. BTW
▪   plinten:             8,00 €/lm excl. BTW

Plaatsing ervan is in de globale prijs van 
het appartement inbegrepen, evenals het 
opvoegen met een grijze cementvoeg. De 
vloertegels worden geplaatst volgens de 
regels van de kunst met een regelmatige 
voeg.  Voor de plaatsing wordt uitgegaan 
van een niet-gerectificeerde tegel 45x45 
cm en rechte plaatsing met doorlopende 
voegen in beide richtingen. Onder de 
keukenkasten wordt bevloering voor-
zien, onder het ligbad of de douche niet. In 
samenspraak met onze gespecialiseerde 
toonzaal kan een (prijs)voorstel worden 
uitgewerkt van speciale patronen, andere 
formaten, speciale voegen, natuursteen, 

3. AFWERKING

etc. De keuze van de vloertegels dient te 
gebeuren bij de speciaalzaak, aangeduid 
door de Projectontwikkelaar. 

Waar geen wandtegels worden geplaatst, 
zal een bijhorende plint geplaatst worden 
formaat 7x45 cm.

3.2. Wanden
3.2.1. Gemeenschappelijke delen 
bovengronds

De wanden van de gemeenschappelijke 
delen worden geschilderd afgewerkt.

3.2.2. Privatieve delen

Alle wanden van de appartementen 
worden afgewerkt - hetzij d.m.v. bezett-
ing op de metselwerken - hetzij d.m.v. een 
uitvlaklaag op de betonwanden - hetzij 
door het ‘klaar voor de schilder’ afwerken 
van de wanden in gipsblok of gipskarton-
platen.

In de badkamer(s) wordt de zone aan 
het bad en de douche van wandtegels 
voorzien tot aan het plafond. De andere 
wanden worden afgewerkt  met een plint.

▪   Particuliere handelswaarde voor de 
levering wandbetegeling:   € 20,00 €/
m² excl. BTW

Plaatsing ervan is in de globale prijs van 
het appartement inbegrepen, evenals het 
opvoegen met een witte voeg. De wand-
tegels (met basisafmetingen 20x40cm 
– 25x40cm) worden geplaatst volgens 
de regels van de kunst met regelmatige 
voegen en rechte plaatsing doorlopend 
in beide richtingen. In samenspraak met 
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onze gespecialiseerde toonzaal kan een 
(prijs)voorstel worden uitgewerkt van spe-
ciale patronen, andere formaten groter of 
kleiner dan de basis, gecertificeerd spe-
ciale voegen, natuursteen, etc. De keuze 
van de wandtegels dient te gebeuren bij 
de speciaalzaak, aangeduid door de Pro-
jectontwikkelaar.

3.3. Plafond
3.3.1. Gemeenschappelijke delen

De plafonds van de gemene delen van de 
gelijkvloerse inkomhallen worden uit-
gevlakt en geschilderd opgeleverd.  

3.3.2. Privatieve delen

De vlakke betonplafonds van de appar-
tementen worden voorzien van een uit-
vlaklaag in dunpleister. 

Verlaagde plafonds worden toegepast 
indien noodzakelijk en uitgevoerd in 
gipskartonplaten voor het wegwerken 
van de leidingen. In de technische lokalen 
worden geen verlaagde plafonds voorzien. 
De betonnen plafond blijft zichtbaar.

3.4. Binnendeuren
De brandwerende inkomdeuren van de 
appartementen worden voorzien van een 
slot met veiligheidscilinder. Deze deuren 
worden voorzien met een EI30 brand-
weerstand van 30’.  De inkomdeuren zijn 
geschilderd en  hebben een driepuntsslu-
iting en een spionoog. 

De toegangsdeur tot de gemeenschappeli-
jke hal en de toegansdeur van elk appar-
tement zullen met één en dezelfde sleutel 
geopend kunnen worden

De binnendeuren van de appartementen 
worden uitgevoerd in vlakke schilder-
deuren. De schilderwerken van deze 
deuren zijn niet inbegrepen in de globale 
prijs van het appartement.

In de gemeenschappelijke delen worden, 
volgens de geldende brandweer-
voorschriften al dan niet brandwerende 
deuren voorzien. Alle gemeenschap-
pelijke deuren worden geschilderd.  De 
architect kiest de kleuren van het schil-
derwerk. 

3.5. Venstertabletten
In sommige gevallen worden de binnen-
vensterbanken van de vensters die als 
opstap naar de terrassen of balkons fun-
geren, afgewerkt in natuursteen of com-
posiet. De vensterbanken van de andere 
vensters worden uitgevoerd in waterbes-
tendig MDF dat door de Koper geschilderd 
moet worden.

3.6. Brievenbussen
Per appartement wordt een brievenbus 
met slot voorzien.
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3.7.  Balkons en 
terrassen

De balkons en terrassen worden uitgevo-
erd in architectonisch beton, en kleur en 
afwerking zijn een keuze van de Archi-
tect.

De dakterrassen en inpandige terrassen 
worden afgewerkt met terrastegels in 
beton. De kleur, formaat en oppervlakte-
structuur naar keuze van de Architect. 
Indien er een hoogteverschil is tussen de 
afgewerkte vloeren binnen en buiten, zal 
deze opgevangen worden door 1 of meer-
dere treden in het appartement.

3.8. Buitenaanleg
De Projectontwikkelaar verzorgt de buite-
naanleg en dit conform de plannen van 
de Landschapsarchitect.

De kosten voor de aanleg zijn inbegrepen. 
Het onderhoud is gemeenschappelijk en 
op kosten van de mede-eigendom en 
wordt door de syndicus geregeld.

De omgevingswerken worden afgewerkt 
na volledige beëindiging van de bouw-
werken.
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4.1.  Elektrische 
installatie

De elektrische installatie beantwoordt 
aan de wettelijke bepalingen van het 
Algemeen Reglement voor Elektrische 
Installaties (AREI), aangevuld met de 
voorschriften van de elektriciteitslever-
ancier.

Voor het in gebruik nemen van het 
gebouw zal de ganse installatie, zowel 
privatieve als gemene delen, gekeurd 
worden door een door de overheid erkend 
onafhankelijk controleorganisme.  

De verlichtingsschakelaars en de beweg-
ingsdetectoren in de gemeenschappelijke 
delen zijn aangesloten op een regelbare 
tijdschakelaar.

Alle gemeenschappelijke delen zijn 
voorzien van de nodige branddeuren, 
rookkoepels, veiligheidsverlichting en 
pictogrammen conform de geldende 
wetgeving.

4.1.1. Gemeenschappelijke delen

De zone vóór de inkomdeur wordt verlicht 
door een automatische buitenverlichting-
sarmatuur, die aangestuurd wordt door 
een schemerschakelaar en bewegings-
detector.

Voor alle gemeenschappelijke delen 
worden passende verlichtingsarmaturen 
gekozen door de Architect. 

Noodverlichting en pictogrammen 
worden geplaatst op punten aangegeven 

4. TECHNISCHE INSTALLATIES

in het brandweerverslag en conform de 
geldende wetgeving.

4.1.2. Privatieve delen

Elk appartement heeft een individuele 
meter, welke opgesteld wordt in een 
gemeenschappelijk meterlokaal.  

De individuele verdeelborden staan in 
het appartement.  Elk bord is voorzien 
van automatische zekeringen en ver-
liesstroomschakelaars.

Aan de toegangsdeur van het apparte-
ment is een aparte beldrukknop voorzien. 
Deze geeft een verschillend geluidssig-
naal t.o.v. de drukknop aan de algemene 
inkomdeur op de gelijkvloerse verdieping.  

In de privatieve delen worden de leidin-
gen voor de lichtpunten voorzien. Er 
worden geen verlichtingsarmaturen voor-
zien in de privatieve delen.

Elektriciteitsvoorzieningen per apparte-
ment:

De volgende verlichtingspunten en stop-
contacten zijn voorzien: 

PER SLAAPKAMER 1: 
▪   1 tv-punt (1 UTP kabel en 1 coax);
▪   3 stopcontacten (1 langs elke kant van 

het bed en 1 tv);
▪   1 verlichtingspunt met 2 schakelaars 

(aan de deur + boven het bed);

PER SLAAPKAMER 2 EN 3 (INDIEN VAN 
TOEPASSING): 
▪   2 stopcontacten (1 langs de kant van 

het bed + 1 volgens aanduiding op de 
plannen);
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▪   1 verlichtingspunt met 1 schakelaar (aan 
de deur);

IN DE INKOMHAL: 
▪   1 verlichtingspunt met min. 2 schake-

laars;
▪   1 stopcontact; 

PER BADKAMER: 
▪   1 stopcontact aan de wastafel;
▪   1 centraal verlichtingspunt met 1 

schakelaar; 
▪   1 muur- of flatverlichtingspunt met 1 

schakelaar; 

PER TOILET: 
▪   1 centraal verlichtingspunt met 1 

schakelaar; 

PER BERGING: 
▪   2 stopcontacten; 
▪   1 centraal verlichtingspunt met 1 

schakelaar; 

PER WOONKAMER/LEEFRUIMTE: 
▪   5 stopcontacten (waarvan 2 bij de tv en 

1 aan de deur); 
▪   1 verlichtingspunt per zone met 1 of 2 

schakelaars per zone;
▪   1 tv-punt (1 UTP kabel en 1 coax);
▪   een thermostaat; 

PER KEUKEN: 
▪   2 dubbele stopcontacten aan het werk-

blad; 
▪   1 stopcontact voor oven; 
▪   1 stopcontact voor koelkast; 
▪   1 stopcontact voor dampkap; 
▪   1 stopcontact voor kookplaat; 
▪   1 stopcontact voor vaatwasser; 
▪   1 verlichtingspunt met 1 schakelaar; 
▪   1 wandverlichtingspunt met 1 schake-

laar naar gelang het type keuken; 

ALGEMEEN PER APPARTEMENT:
▪   1 stopcontact voor wasmachine; 
▪   1 stopcontact voor droogkast. De droog-

kast dient van het condenserende type 
te zijn; 

▪   voeding voor verwarmingsketel; 
▪   voeding voor de ventilatiegroep; 
▪   1 videoparlofoon;
▪   In de badkamers worden er dubbelpolige 

schakelaars voorzien.

SPECIALE NUTSVOORZIENINGEN
Tv/internet/telefoon: de volgende 
nutsvoorzieningen zijn voorzien in de 
bergruimte van elk appartement: aan-
komst van de bekabeling vanuit de onder-
grondse verdieping voor tv, internet en 
telefoon. Vervolgens wordt de benodigde 
bekabeling naar de woonkamer en de 
eerste slaapkamer (1 x UTP en 1 x coax) 
doorgetrokken. 

4.2. Sanitaire installatie
Voor de sanitaire inrichting zijn de vol-
gende particuliere handelswaardes van 
toepassing inclusief levering en plaatsing 
(excl. BTW): 

▪   WC - € 414,81
▪   HANDWAS LAVABO - € 201,33
▪   ENK. MEUBEL + SPIEGEL 60 cm - 

€ 893,37
▪   DUBBEL MEUBEL + SPIEGEL 120 cm  

- € 1418,64
▪   BAD 170 X 75  - € 520,91
▪   BAD MET DOUCHE  170 X 75  - 

€ 687,91
▪   BADWAND  - € 295
▪   BAD 180 X 75  - € 539,91
▪   BAD MET  DOUCHE  180 X 75  - 

€ 706,91
▪   DOUCHE TUB 90 X 90  - € 662,83
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▪  DOUCHE DEUR  90 - € 492
▪  DOUCHE 80 X 100 - € 662,83
▪  DOUCHE DEUR 100 - € 517
▪  DOUCHE 90 X 140 - € 727,83
▪  DOUCHE DEUR 140 - € 622

Voor de specifieke uitrusting per appar-
tement en voor de details van de uitrust-
ing wordt respectievelijk verwezen naar 
de aanduidingen op het verkoopplan en 
naar de brochure van de gespecialiseerde 
toonzaal, beiden in bijlage. 

De plaatsing van deze sanitaire toestel-
len is voorzien in de aankoopprijs van het 
appartement. In samenspraak met onze 
gespecialiseerde toonzaal kan een (prijs)
voorstel worden uitgewerkt voor het per-
sonaliseren van de toestellen. 

Het warmwaterdebiet is voorzien tot 9 l/
min. voor douche en badkuip en tot 6 l/
min. voor een normale kraan.

4.3. Keukeninstallatie
In de basisverkoopprijs wordt een keuken 
voorzien met toestellen van volgende 
merken:

▪  Dampkap = ZANUSSI;
▪  Vitro Kookplaat = ZANUSSI;
▪   W a r m e  L u c h t  O v e n  =

ZANUSSI;
▪  Koelkast = ZANUSSI of AEG;
▪  Vaatwasser = ZANUSSI;
▪  Inbouwspoelbak = FRANKE;
▪  Kraan = FRANKE;

Afhankelijk van het aantal slaapkamers 
maar ook van de lay-out van de keuken 
zijn verschillende types keukens geïden-

tificeerd waarop volgende particuliere 
handelswaardes van toepassing zijn 
inclusief levering en plaatsing (excl. 
BTW): 

▪  Type B4.a - 4.329 €
▪  Type B4.b - 4.558 €
▪  Type B4.c - 4.755 €
▪  Type B4.d - 4.802 €
▪ Type B4.e - 4.990 €
▪  Type B4.f – 5.324 €
▪  Type B4.g – 5.819 €

Voor de specifieke uitrusting, en voor de 
details van de toestellen wordt verwezen 
naar het verkoopplan en de brochure van 
de gespecialiseerde toonzaal, beiden in 
bijlage voor het betreffende appartement. 

In samenspraak met onze gespe-
cialiseerde toonzaal kan een (prijs)
voorstel worden uitgewerkt voor het per-
sonaliseren van de keuken.

4.4.  Verwarmingsin-
stallatie

De verwarmingsinstallatie is geïnstal-
leerd volgens het principe van een indi-
viduele verwarming via een tegen de 
muur geplaatste hoogrendement con-
densatieketel op gas. De verwarming-
sketel wordt in de berging geplaatst waar 
mogelijk.

Per appartement is er verder een indivi-
duele gasmeter voorzien, die zich in één 
van de technische ruimten op het geli-
jkvloers bevindt. 

De verwarmingsketel zorgt voor de ver-
warming van het appartement,  als voor 
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de bevoorrading van sanitair warm water. 

De omgevingstemperatuur wordt geregeld 
aan de hand van een programmeerbare 
thermostaat die in de woonkamer geïn-
stalleerd wordt. 

Elk vertrek van het appartement 
(woonkamer, keuken, slaapkamers) is 
uitgerust met radiatoren in plaatstaal, 
kleur wit. In de badkamer wordt er een 
radiator type handdoekdroger geplaatst, 
kleur wit. De afmetingen van de radiato-
ren worden op voorhand bepaald op basis 
van warmteverliesberekeningen. De door 
de centrale verwarming behaalde tem-
peraturen worden berekend volgens NBN 
EN 12831. De toevoerleidingen van de radi-
atoren worden ingewerkt in de muren. De 
radiatoren die zich niet in de leefruimte 
bevinden, worden voorzien van een ther-
mostatische kraan.

4.5.  Verluchting en 
ventilatie

De appartementen worden verlucht in 
overeenstemming met de wettelijke bep-
alingen die door de EPB-reglementering 
opgelegd worden. 

Elk appartement wordt uitgerust met een 
individuele vraaggestuurde ventilatie, 
type systeem C+. 

In de bergingen blijft de installatie van 
de verluchtingskokers zichtbaar, o.a. om 
het onderhoud en de vervanging van de 
filters te vergemakkelijken. In de andere 
ruimten zullen deze kokers alleen waar 
nodig en overeenkomstig de studies van 

de Ingenieur voor Technieken ingebouwd 
worden met behulp van gipskartonplaten 
(valse plafonds of afkastingen), wat de 
vrije hoogte van bepaalde ruimten zal 
beperken.

4.6. Lift
Het appartementsgebouw beschikt over 
een moderne liftinstallatie.  De lift zal 
voldoen aan de normen en veiligheids-
voorschriften.  De lift heeft een capaciteit 
van 8 personen (630kg), is uitgerust met 
automatische schuifdeuren en beant-
woordt aan de geldende veiligheidsnor-
men. 

De keuze in afwerking wordt bepaald door 
de Architect.  

De lift zal pas in dienst gesteld worden na  
voorlopige oplevering door de mede-ei-
gendom en na externe keuring.
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4.7. Videoparlofonie
Een volledige videoparlofooninstallatie 
verbindt alle woonunits met de inkom-
zone van het gebouw.

Iedere woonunit beschikt over een druk-
knop voor het bedienen van het elek-
trische deurslot van de inkomdeur op 
het gelijkvloers. 

In de privatieve inkomhal zal er een bin-
nenunit met bedieningsbord geplaatst 
worden. In de gemeenschappelijke 
inkomhal van het gebouw of buiten, al 
naargelang wat er op de plannen voorzien 
is, zal er een reeks drukknoppen geïnstal-
leerd worden. De toegangsdeur van het 
gebouw is uitgerust met een elektrisch 
slot dat vanuit het appartement geopend 
kan worden. Aan de toegangsdeur van elk 
appartement is daarnaast eveneens een 
bel voorzien.
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5.1. Plannen
De aan de koper bezorgde plannen van 
het appartement gelden als bijlage bij de 
verkoopovereenkomst. De aanduidingen 
op deze plannen moeten daarbij louter als 
ter informatie, indicatief en niet-bindend 
beschouwd worden. De beschrijvingen 
die in onderhavig bestek zijn opgenomen, 
hebben bijgevolg altijd voorrang op de 
plannen. 

Omwille van stabiliteits-, EPB- of tech-
nische eisen kunnen er ook steeds 
wijzigingen aan de afmetingen op de 
plannen aangebracht worden. De even-
tuele verschillen in plus of min worden 
in dat geval als aanvaardbare verschil-
len beschouwd, die geenszins gevolgen 
kunnen hebben voor de overeenkomsten. 
De eventueel op de plannen aangegeven 
afmetingen moeten dus opgevat worden 
als afmetingen die ‘bij benadering’ klop-
pen. De omwille van bouw- of esthetische 
redenen van gemeenschappelijk belang 
doorgevoerde aanpassingen gelden 
als toegelaten, zonder dat hiervoor het 
voorafgaande akkoord van de kopers 
nodig is. 

5.2.  Vergoedingen, 
architect, 
ingenieurs

De vergoedingen van de door de Pro-
jectontwikkelaar aangestelde Architect, 
Ingenieurs en projectcoördinator zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs. Mocht 

5.  ALGEMENE ADMINISTRATIEVE  
BEPALINGEN 

de Koper echter overgaan tot het door-
voeren van wijzigingen aan de plannen 
die een tussenkomst van de architect of 
ingenieurs vereisen, dan zal hij op voor-
hand om de betaling van een bijkomende 
vergoeding verzocht worden.

5.3.  Energieprestaties 
van het gebouw 
(EPB)

De Koper verklaart ervan in kennis te 
zijn gesteld dat het EPB-certificaat pas 
verkregen kan worden, eenmaal het 
verkochte goed voltooid zal zijn. De 
hiertoe door de Projectontwikkelaar 
aangestelde EPB-verslaggever zal zijn 
opdracht daarbij in situ uitvoeren. Bij-
gevolg verklaart de Koper af te zien van 
elke verhaal ter zake tegen de Projec-
tontwikkelaar. 

5.4.  Kosten van de 
aansluiting op de 
nutsvoorzieningen 

Alle aansluitings-, verbindings-, plaats-
ings-, ingebruiknemings-, verbruiks- en 
abonnementskosten met betrekking tot 
de nutsvoorzieningen (water, gas, elek-
triciteit, telefoon, riolering, teledistributie) 
zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs 
en zijn dus voor rekening van de Kopers. 
Het gaat hier om werken die verplicht 
uitgevoerd en gefactureerd worden door 
de nutsmaatschappijen en die aangevuld 
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worden door eventuele werken die spec-
ifiek verband houden met de uitvoering 
van de aansluitingen van de nutsvoor-
zieningen. 

De Kopers zullen hun aandeel in de 
kosten van de nutsleidingen hetzij aan de 
Projectontwikkelaar, hetzij rechtstreeks 
aan de nutsmaatschappijen betalen, al 
naargelang de situatie en de gebruiken 
van de lokale maatschappijen. 

5.5.  Materialen, 
commerciële 
waarde en 
merkvermelding

De Koper moet de Projectontwikkelaar 
toelaten om de door hem aangegane 
verbintenis na te komen. Bijgevolg is hij 
verplicht om binnen acht dagen zelf of 
via zijn vertegenwoordiger te reageren 
op elk verzoek dat de Projectontwikkelaar 
aan hem zou richten met betrekking tot 
de realisatie van het door hem gekochte 
appartement. Als er geen reactie volgt 
binnen deze termijn, dan wordt ervan 
uitgegaan dat de koper het eens is met 
de voorstellen van de Projectontwikke-
laar of dat hij de Projectontwikkelaar de 
vrijheid laat om beslissingen te nemen 
inzake materiaalkeuze, kleuren, enz. 

De commerciële waarde zoals deze op 
verschillende plaatsen in dit verkoop-
bestek vermeld wordt, is de particu-
liere aankoopwaarde van de materialen 

exclusief btw. Tenzij het uitdrukkelijk 
gepreciseerd wordt, is de plaatsing nooit 
inbegrepen. 

5.6.  Door de kopers 
aangebrachte 
wijzigingen

Als de Koper zaken wil veranderen aan 
de inhoud van onderhavig verkoopbestek, 
de plannen of de werken/standaardin-
stallaties (d.w.z. aan de afwerking of een 
lichte wijziging aan de lay-out van zijn 
appartement), dan is dit enkel mogelijk in 
de mate dat de Projectontwikkelaar en de 
Architect hiermee instemmen. 

Daarbij valt niet uit te sluiten dat er voor 
een welbepaalde keuze van afwerking die 
binnen de voorziene particuliere handels-
waarden valt, toch een bijkomende plaats-
ingskost gefactureerd dient te worden. 
Verder zullen ook het teken- en eventu-
ele studiewerk dat er met het oog op deze 
aanpassingen verricht dient te worden, 
aan de koper aangerekend worden. 

Na ontvangst van de offerte van de lever-
ancier van het bijkomende werk (totale 
offerte met inbegrip van alle bijkomende 
kosten) verstuurt de Projectontwikke-
laar deze offerte ter goedkeuring naar 
de Koper. De wijzigingen moeten tijdig 
besproken worden, rekening houdend met 
de planning van de werkzaamheden. In 
functie van de vooruitgang van de werken 
is het mogelijk dat bepaalde wijzigingen 
niet meer mogelijk zijn.
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Na goedkeuring vanwege beide partijen 
zullen de extra werken op kosten van de 
Koper uitgevoerd worden. Mondelinge 
verbintenissen zullen daarbij pas waarde 
krijgen na hun schriftelijke bevestiging. 

Het spreekt voor zich dat het de kopers 
niet toegestaan is om rechtstreeks contact 
op te nemen met de aannemer of met de 
onderaannemers om bepaalde wijzigingen 
met hen te bespreken. 

Sommige afwerkingsaanpassingen 
kunnen daarnaast ook aanleiding geven 
tot verlengingen van de termijn voor de 
voorlopige oplevering. Er kunnen echter 
geen wijzigingen aan de structuur (stabi-
liteit) evenals aan de buitenkant van het 
gebouw en de uniformiteit van de gemeen-
schappelijke delen aangebracht worden. 
De volledige en exacte modaliteiten betr-
effende eventuele koperswijzigingen zijn 
opgenomen in het document “Procedure 
kopersbegeleiding” die bij de onderteken-
ing van de akte aan de koper zal worden 
overhandigd.

Voorafgaand aan de voorlopige oplevering 
is het de Koper voorts evenmin toegestaan 
om zelf werken op de werf uit te voeren 
of dergelijke werken door derden te laten 
uitvoeren. Als de Koper om bepaalde 
redenen een deel van de door de Projec-
tontwikkelaar voorziene afwerkingen 
niet wenst te laten uitvoeren (iets wat 
tijdig aangevraagd moet worden door de 
Koper en waarbij het aldus geformuleerde 
verzoek niet mag indruisen tegen reeds 
geplaatste bestellingen, de uitvoering van 
de werken of, meer in het algemeen, de 
planning van de werkzaamheden) en als 
de Projectontwikkelaar hiermee instemt, 
dan zal de Koper tot maximum 70% van 
het aangegeven budget kunnen recuper-

eren. Dit bedrag zal in voorkomend geval 
afgetrokken worden van de laatste betal-
ingsschijf. Zulke elementen kunnen echter 
alleen uit het contract gehaald worden na 
schriftelijk akkoord tussen Koper en Pro-
jectontwikkelaar. 

Als de Koper zelf werken aan het goed wil 
verrichten of deze door derden wil laten 
verrichten, dan kan dit enkel na de voor-
lopige oplevering en volledige betaling 
gebeuren. Anders geldt dit als aanvaarding 
van de voorlopige oplevering van zijn pri-
vatieve delen. De Projectontwikkelaar is in 
dat geval vrijgesteld van elke aansprake-
lijkheid en garantie ten aanzien van de 
Koper voor wat het door hem verrichte 
werk betreft. 

Elke vorm van ingebruikneming geldt ten 
slotte eveneens als aanvaarding van voor-
lopige oplevering. 

5.7.  Afbeeldingen en 
afdrukken van het 
project

De visualisaties, ontwerptekeningen en 
‘artist impressions’ die gebruikt worden, 
alsook bv. de foto’s die in het bestek/bij 
de afwerkingen zijn opgenomen, zijn 
louter ter commerciële ondersteuning 
van het project bedoeld. Ze kunnen nooit 
aanleiding geven tot enige discussies of 
aanspraken in verband met de gebruikte 
materialen, de uitvoeringsmethoden, 
enz. Al deze visualisaties willen alleen 
maar een beeld van het project schetsen 
en worden uitsluitend ter informatie 
gegeven en zijn op geen enkele manier 
contractueel bindend.  
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5.8  Bezichtiging en 
Oplevering

De Kopers hebben recht op maximaal 2 
bezoeken ter plaatse in hun eigen aang-
eschafte appartement, na afspraak met 
de kopersbegeleiding. Deze momenten 
liggen vast : het eerste bezoek net voor 
het uitvoeren van de natte afwerking 
om plaatsing van zichtbare technieken 
te kunnen visualiseren, en een tweede bij 
de voorlopige oplevering in aanwezigheid 
van de Aannemer en de Projectontwik-
kelaar.

De appartementen worden ontstoft en 
borstelschoon opgeleverd, de ramen 
worden binnen- en buitenzijde gereinigd. 

Deze opkuis zal éénmalig gebeuren bij 
de eindopkuis voor de oplevering van 
het gebouw door de algemene aannemer, 
ongeacht de oplevering van de verschil-
lende wooneenheden. 

Dit lastenboek werd opgemaakt op 
……………….. en het bevat 24 pagina’s.

De alhier beschreven afwerking heeft 
voorrang op al de aanduidingen op de 
plannen die slechts indicatief zijn.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs :

▪   BTW, bouwtaksen, registratie– en 
notariskosten;

▪   De definitieve aansluitingen van 
water, elektriciteit, gas, telefoon en 

kabel-TV;
▪   Eventuele wijzigingen t.o.v. de basis;

Dit document wordt in drie exemplaren 
opgemaakt en ondertekend door de 
Koper en de Projectontwikkelaar. Elke 
partij verklaart een ondertekend exem-
plaar ontvangen te hebben.  De Koper 
verklaart hierbij dat hij grondig kennis 
heeft genomen van hetgeen in dit bestek 
vermeld is. 

De koper en de Projectontwikkelaar verk-
laren tevens dat er geen andere afspraken 
werden gemaakt dan deze in dit lasten-
boek vermeld.  

datum: 

De koper:                 De Projectontwikkelaar: 

(1 exemplaar)  (2 exemplaren)
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