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1. ALGEMEEN 

1.1 VOORWERP 

Dit bestek bevat de werken en materialen die gebruikt 
worden voor de bouw van volgende gebouwen: 
 
 Residentie  OXALYS (L21) 

Woongebouw met 43 appartementen en 
parkeerplaatsen op de kelderverdieping; 
 Residentie ALCEA (L3) 

Gemengd gebouw met een uitrustingsruimte en een 
polyvalente ruimte op het geijkvloers, 33 
appartementen en parkeerplaatsen op de 
kelderverdieping; 

 
gelegen in de François Englertlaan en/of Bisonsteeg te 
1180 Ukkel, aan de rand van het groengebied "De 
Keyenbempt" en in de onmiddellijke buurt van het 
station Ukkel-Kalevoet. 
 
De appartementen (studio’s incluis) worden geleverd in 
gewone woonklare staat en overeenkomstig dit bestek. 
De uitrustingsruimte wordt "casco" (in onafgewerkte 
staat) met de technische wachtleidingen en 
overeenkomstig dit bestek geleverd. De polyvalente 
ruimte wordt betegeld en bepleisterd geleverd zoals 
hierna beschreven. 
 
De appartementen worden uitgevoerd overeenkomstig 
de geldende EPB-wetgeving. Het definitieve EPB-
certificaat kan pas na voltooiing worden afgegeven. 
De berekeningen overeenkomstig de geldende 
wetgeving op het ogenblik van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning geven aan dat de EPB-
certificaten door de oriëntatie of de schikking van de 
appartementen voor het merendeel certificaten van 
klasse A of B zouden moeten zijn.  

 
BELANGRIJK: De gemiddelde netto 
verwarmingsbehoefte van het gebouw (NVB) is kleiner 
of gelijk aan 15kWh/m². Het gemiddelde primaire 
energieverbruik van de woningen in het gebouw (PEV) 
is lager dan of gelijk aan 45kWh/m². 
 

1.2 PRIJS, BOUWRECHTEN EN DIVERSE 
KOSTEN 

Zijn in de verkoopprijs inbegrepen: 
 de prijs van het verkochte appartement/de verkochte 

winkel, de verkochte kelder en eventueel de 
verkochte parkeerplaats; 
 de opmetingskosten, het aandeel in de grond en het 

aandeel in de wegen; 
 de bouw- en wegenbelasting; 
 de kabels die de splitters van het gebouw verbinden 

met de telefonie- en kabeltelevisieaansluitingen in 
het appartement via de aansluitdozen in het 
appartement (uitgezonderd de abonnementen); 
 de vergunningen afgegeven door de 

Brandpreventiedienst van het Brussels Gewest; 

 de verzekering “alle bouwplaatsrisico's”; 
 het EPB-certificaat per betrokken unit; 
 de erelonen van de architecten en de studiebureaus; 
 de erelonen voor keuring en veiligheidscoördinatie; 
 de volledige schoonmaak van de appartementen op 

het einde van de werkzaamheden.  
 
Zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen: 
 de kosten voor het verlijden van de verkoopakte; 
 in voorkomend geval, de eventuele registratierechten 

op het aandeel in de grond dat betrekking heeft op 
het appartement, de winkel, de kelder en de 
parkeerplaats, dat vóór het begin van de 
werkzaamheden verkocht werd; 
 de BTW op de grond en de bouwwerken; 
 de belastingen en taksen die (zullen) worden geheven 

door de Gemeente, de Provincie of een andere 
overheidsinstantie op de bouwwerken vanaf het 
verlijden van de akte; 
 de kosten voor het opstellen van het reglement van 

mede-eigendom en de basisakte; 
 de kosten voor de aansluiting op de riolering, het 

water, het eventuele gas en de elektriciteit; 
 de kosten voor het openen van de meters en voor het 

huurabonnement voor kabeltelevisie en telefoon; 
 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; 
 de zonwerende persiennes en dekzeilen (stores van 

terrassen); 
 het vaste meubilair en de wandkasten die ter 

informatie op de verkoopplannen zijn getekend, maar 
die niet uitdrukkelijk in dit bestek worden vermeld; 
 de eventuele door de koper gevraagde wijzigingen; 
 alle kosten en erelonen na eventuele wijzigingen aan 

de documenten zoals plannen, bestek, basisakte … 
(dit is geen limitatieve opsomming), die door de eisen 
van de kopers noodzakelijk zijn geworden. 

 

1.3 VERGUNNINGEN 

Het terrein valt binnen de perimeter van de 
verkavelingsvergunning nummer PDL-534 afgegeven 
door het College van Burgemeester en Schepenen van 
de Gemeente Ukkel op 6 november 2014. 
 
Elk hiervoor beschreven gebouw was het voorwerp van 
een aanvraag tot de volgende vergunningen: 
 stedenbouwkundige vergunning:  

kavel L21 afgegeven op 31 juli 2017 (16/PFD/588534) 
en kavel L3 afgegeven op 25 juli 2017 
(16/PFD/588537) 
 milieuvergunning:  

van klasse 1B toegekend bij Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering op 14 december 2017 (Kavel 
2 ref. 631.679 en kavel 3 ref. 631.675). 
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1.4 TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS 

De koper of diens afgevaardigde mag de bouwplaats 
slechts betreden in gezelschap van een door de 
projectontwikkelaar gevolmachtigde 
vertegenwoordiger na afspraak en mits de toestemming 
van de werfleider en de veiligheidscoördinator daartoe 
verkregen werd. 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. 

 

1.5 WIJZIGINGEN OP VRAAG VAN DE 
PROJECTONTWIKKELAAR 

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

 

1.6 KEUZE EN WIJZIGINGEN OP VRAAG 
VAN DE KOPERS 

Onder voorbehoud van de opheffing van alle 
opschortende voorwaarden in de voorlopige koopakte 
en van de controle van de haalbaarheid ervan door de 
projectontwikkelaar zullen de door de kopers eventueel 
gevraagde wijzigingen pas in aanmerking worden 
genomen en/of worden uitgevoerd na schriftelijke 
akkoordverklaring met de afrekening van de 
werkzaamheden. 
 
De afwerkingsmaterialen en de technische uitrustingen 
moeten bij de door de projectontwikkelaar opgelegde 
leveranciers worden gekozen. 
Wijzigingen aan dit bestek en aan de technische 
uitrustingen kunnen door de kopers worden gevraagd, 
voor zover ze voor de projectontwikkelaar 
aanvaardbaar zijn en beperkt blijven tot de 
afwerkingen. Ze worden pas uitgevoerd nadat de koper 
schriftelijk heeft ingestemd met de kosten die eraan 
verbonden zijn en met de eventuele verlenging van de 
uitvoeringstermijn van de werkzaamheden, die ze met 
zich meebrengen. Wijzigingen aan de draagmuren, 
technische kokers of gemeenschappelijke delen zijn 
niet toegelaten. De aansluitingen van de sanitaire 
toestellen op de hoofdnetten zowel voor de toevoer- als 
de afvoerleidingen kunnen niet worden gewijzigd. 
Wijzigingen aan de sanitaire, elektrische en 
verwarmingsnetten zullen niet meer worden aanvaard 
van zodra de dekvloeren zijn gelegd. 
 
De procedures die moeten worden gevolgd, worden 
uitvoerig beschreven in de kopersgids van de 

projectontwikkelaar. De keuzes en wijzigingen van de 
koper zullen tijdens een door de projectontwikkelaar 
georganiseerde afspraak worden vastgelegd. 
Wijzigingen die de koper na deze vergadering vraagt, 
zullen niet in aanmerking kunnen worden genomen. 
De persoon die belast is met de follow-up van de kopers 
is tevens belast met het administratieve beheer van 
deze wijzigingen. Iedere wijziging zou een verlenging 
van de termijn die in de voorlopige koopakte is 
vastgelegd, met zich mee kunnen meebrengen. De 
kosten voor de wijzigingen van benodigdheden zullen 
worden berekend op basis van de "winkelprijzen" van de 
gekozen materialen en van de standaardmaterialen in 
dit bestek opgenomen. Aan deze prijzen dienen de 
eventuele extra kosten voor de plaatsing van de 
gekozen materialen toegevoegd te worden. Als voor de 
door de koper gevraagde wijzigingen daarenboven de 
tussenkomst van de architect of studiebureaus vereist 
is, zullen de kosten die deze voor hun tussenkomst 
vragen, aan de koper aangerekend worden. 
Naast de dossierkosten (zie Kopersgids) zal voor alle 
wijzigingen aan de in dit bestek beschreven materialen 
een meerprijs worden aangerekend om de beheers-, 
coördinatie- en administratieve kosten te dekken. Deze 
meerprijs wordt vastgesteld op 12% van de kost van de 
door de koper gevraagde wijziging. Indien de prijs van 
het door de koper gekozen materiaal lager is dan die 
van het in dit bestek opgenomen materiaal, dan zal het 
verschil door de projectontwikkelaar niet terugbetaald 
worden. 
Wanneer de gevraagde wijziging betrekking heeft op de 
schrapping van een in dit bestek voorziene prestatie, 
dan zal de waarde van de schrapping aan de koper 
worden terugbetaald naar rato van 70 % van de waarde 
van voornoemde prestatie. 
De keuzes en wijzigingen van de koper zullen tijdens 
een door de projectontwikkelaar georganiseerde 
afspraak worden vastgelegd. Er worden drie gesprekken 
met de kopers voorzien om de keuzes te maken en de 
wijzigingen te bepalen. Mocht dit niet voldoende zijn, 
dan behoudt de projectontwikkelaar zich het recht voor 
om de extra gesprekken aan 60 euro (excl. btw)/uur en 
de extra bouwplaatsbezoeken aan 220 euro (excl. btw) 
aan de koper te factureren. 
Ieder bijkomend werk door de koper besteld moet 
schriftelijk worden vastgelegd in een door hem 
ondertekend document.50% ervan moet worden betaald 
bij de bestelling en 50% bij de voltooiing van 
voornoemde extra werkzaamheden en op zijn laatst bij 
de voorlopige oplevering van het verkochte goed.  
 
Om de organisatie van de bouwplaats niet te verstoren, 
mag de koper vóór de voorlopige oplevering in geen 
geval zelf werken in zijn appartement uitvoeren of 
laten uitvoeren. 
 
BELANGRIJK: Over het algemeen zal de koper zelf de 
eventuele vergunningen en de eventuele door de 
basisakte voorgeschreven toelatingen aan de vereniging 
van mede-eigenaars, die vereist zijn ten gevolge van de 
door hem gewenste wijzigingen, aanvragen. 

 

1.7 AFMETINGEN 

De op de plannen vermelde afmetingen zijn 
ruwbouwafmetingen (zonder afwerking). Ze zijn niet 
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juist tot op de centimeter gegarandeerd 
(ruwbouwtoleranties); ieder positief of negatief 
verschil komt ten voordele of ten nadele van de koper 
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. 
 

 

1.8 UITVOERING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de 
regels van het vak en overeenkomstig de normen 
geldend op de datum van de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning. 
 

2. BESCHRIJVING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN EN 
DE MATERIALEN 

2.1 RUWBOUW 

2.1.1 Grondwerken 

De grondwerken 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 in functie van de aard van 
de bodem bepaald. 

2.1.3 Draagstructuur en dragend metselwerk 

De draagstructuur bestaat uit ter plaatse gestorte 
betonwanden, kolommen en balken uit gewapend beton 
en/of dragende kalkzandsteenblokken. 
De vloeren zijn uit gewapend beton. De toelaatbare 
mobiele extra belasting bedraagt: 
 
 200 kg/m² voor de woningen; 
 500 kg/m² voor de winkelruimten (de vaste belasting, 

vloerbedekkingen inbegrepen, bedraagt maximaal 
200 kg/m²); 

 
BELANGRIJK: De koper mag aan de draagmuren van de 
winkelruimten/kantoren en van het appartement geen 
wijzigingen doorvoeren, zonder de haalbaarheid 
hiervan te laten controleren door een studiebureau dat 
is gespecialiseerd in stabiliteit. 
 

2.1.4 Gevels 

De gevelbekleding wordt uitgevoerd met verschillende 
blokken, natuursteen, parementstenen en pleister 
volgens de gevelplannen. 
Volgens het plan worden de penthouses en de verticale 
verbindingen tussen ramen (volgens plannen) met 
paneelwerk en/of baksteen bekleed al naargelang van 
het geval. 
 
Vensterdorpels, muurkappen en balkons: 
De vensterdorpels en dorpels van openslaande deuren 
zijn uit natuursteen, architectonisch beton of metalen 
profielen al naargelang van het geval. 
De muurkappen zijn uit metalen profielen. 
De balkons zijn uit architectonisch beton. 
 
Borstweringen: 
De borstweringen van de balkons, openslaande deuren 
en dakterrassen zijn uit gepoedercoat en/of beglaasd 
metaal volgens plannen.  

2.1.5 Plat dak 

De dakbedekking bestaat uit een bitumen of pvc 
afdichting met betontegels op tegeldragers volgens 
plannen (dakterrassen), een bitumenafdichting met 
vegetatie en/of rolgrind met doorgangszones voor het 
onderhoud (met ankerpaaltjes overeenkomstig de 
geldende wetgeving). 
De regenpijpen (opbouw) zijn uit zink. 

2.1.6 Thermische en akoestische isolatie 

Thermische isolatie 
 
In de inkomhal van de appartementen wordt onder de 
dekvloer isolatie gelegd. 
De gevels worden geïsoleerd met een plaat van 16 à 20 
cm dik, al naargelang van het geval. 
De terrassen en de daken worden geïsoleerd met een 
harde plaat van 20 cm dik. 
 
In Residentie ALCEA moet de vloerplaat op de 
benedenverdieping door de kopers van de 
benedenverdieping (uitrustingen) in de dikte van de 
dekvloer worden geïsoleerd. 
 
Akoestische isolatie 
 
Overeenkomstig de aanbevelingen van de Raadgevend 
ingenieur Akoestiek en volgens NBN S.01.400-1 die van 
toepassing is in het Brussels Gewest (dekvloer op 
akoestische onderlaag, akoestische isolatie van de 
muren tussen woningen, enz.). 

2.1.7  Trap 

De noodtraparmen in de gemeenschappelijke ruimten 
zijn in vooraf vervaardigd beton. 
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2.1.8 Buitenschrijnwerk  

Ramen en deuren ( naargelang het geval) 
 
Het buitenschrijnwerk is uit hout en/of uit aluminium 
overeenkomstig de afgegeven vergunning (de deuren 
van de toegangssassen aan de ingangen van het gebouw 
zijn in aluminium ) en in de fabriek geschilderd in één 
en dezelfde kleur aan binnen- en buitenkant. Het is 
voorzien van opleglijsten aan de binnenkant, metalen 
hang- en sluitwerk waarvan de organen verzonken zijn, 
neopreenafdichtingen en heldere dubbele HR-beglazing 
conform NBN 523-002. De beglazingen op de 
benedenverdieping zijn inbraakveilig en hebben een 
beschermingsniveau van Klasse 3 zoals bepaald in de 
tabel "Klassen en aanvalstypen" overeenkomstig ENV 
1627. 
Alle ramen zijn draaikip- of schuiframen, uitgezonderd 
op de gelijkvloers die niet voor bewoning bestemd is en 
die op de straat uitgeeft met vaste ramen, zoals 
afgebeeld op de gevelplannen. 
De deur van de trap van de kelderverdieping naar de 
openbare voetgangerszone is een volle geïsoleerde 
aluminiumdeur. 

 
Toegangspoort tot de parkings (al naargelang van het 
geval) 
 
Sectionale poort of metalen hek voorzien van een 
elektrische motor voor de automatische opening en 
sluiting van de poort met sleutel- of afstandsbediening 
(één afstandsbediening per parkeerplaats) met een 
beveiligings- en signalisatie-uitrusting in de inrit 
(veiligheidsspiegel). 
 
 

2.2   AFBOUW 

2.2.1    Algemeen 

Overeenkomstig de aanwijzingen op de verkoopplannen 
 
Binnenmetselwerk 
 
Het metselwerk op de kelderverdieping wordt in 
betonblokken van 9 en 14 cm dik conform NBN 538 
uitgevoerd. 
De gewone wanden en voorzetwanden van muren / 
schachten in de appartementen worden volgens de 
plannen met massieve gipsblokken van 7 of 10 cm dik 
uitgevoerd; in de vochtige lokalen ze moeten 
waterafstotend zijn. De gipsblokken worden droog 
verlijmd. 
 
 
Vloeren 
 
Metalen stopprofiel op de plaatsen waar verschillende 
soorten vloerbedekking samenkomen. 
 
Basisbudget voor de vloerbedekkingen: 
Appartementen 
 Keuken, wc, douche-/badkamer, technische 

ruimten en berging: Tegels 45/45 cm (±29,75 
€/m²) en plinten (±8,50 €/m) 

 Daghal en/of nachthal, slaapkamers en 
woonkamer: 
Geolied of gevernist semimassief parket (±35,00 
€/m²) en plinten (±8,50 €/m) 

 (Leveringsprijs = winkelprijs excl. Btw en plaatsing) 
 
 
Muren 
 
De muren in de doorgangszones tussen de parking en de 
liftsas zijn uit “propere” ruwbouw. 
In de parkeerruimte (kelderverdieping), de kelders 
evenals de bijbehorende gangen zijn de muren en de 
plafonds uit onbewerkt ontkist beton, bijgewerkt 
ontkist beton of metselwerk uit onbewerkte 
betonblokken. 
In de noodtrappenhuizen zijn de muren en plafonds 
onbewerkt (“propere” ruwbouw).  
De muren in de bovengrondse gemeenschappelijke 
zones worden bepleisterd. 
In de winkelruimten en kantoren wordt de ondergrond 
van de plafonds en muren onbewerkt gelaten. 
In de appartementen worden de muren, al naargelang 
van het geval, glad bepleisterd of zijn het afgefilmde 
gipsblokkenwanden. 
 
Basisbudget voor de muurbekledingen: 
Appartementen  
 Douche-/Badkamer: Faiencetegels 45/45 cm 

±29,75 €/m²)  
(Leveringsprijs = winkelprijs excl. Btw en plaatsing) 

 
 
Plafonds 
 
De plafonds in de gemeenschappelijke doorgangszones 
tussen de parking en de liftsas zijn uit “propere” 
ruwbouw.  
De plafonds van de gemeenschappelijke ruimten op de 
verdiepingen zijn uit glad beton afgewerkt met 
dunpleister.  
Verlaagd gipsplaatplafond in sommige lokalen volgens 
technische noodwendigheden (hoogte onder verlaagd 
plafond volgens plan, toegangsluik volgens de 
technische behoeften te kiezen door het studiebureau, 
brandwerende elementen overeenkomstig de 
wetgeving). 
In de appartementen worden de plafonds, al naargelang 
van het geval, glad bepleisterd of zijn het verlaagde 
gipskartonplatenplafonds. 
 
 
Binnenschrijnwerk 
 
De vensterbanken zijn uit natuursteen en/of 
faiencetegels, al naargelang van het geval, en worden 
door de projectontwikkelaars gekozen. 
Uitgezonderd de akoestische deuren worden de deuren 
van de wasruimten e.d. in de appartementen ingekort 
overeenkomstig de geldende norm. 
De deur van de technische ruimte die uitkomt in de 
woonkamer is een akoestische deur. 
De appartementsdeur is een beveiligde deur uitgerust 
met een deurbel met drukknop (andere gong dan de 
voordeur) en kijkgaatje. 
De cilinders van de deuren van de gemeenschappelijke 
ruimten en de toegangsdeuren tot de privatieve units 
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zijn opgenomen in een sluitplan en zijn voorzien van 3 
sleutels per type. 
 
 
Keukenmeubilair 
De keukeninrichting zal aan een erkend merk worden 
toevertrouwd.  
De keuken wordt uitgerust met elektrische 
huishoudtoestellen waaronder een inductiekookplaat, 
een inbouwoven, en inbouwkoelkast met diepvriezer, 
een inbouwvaatwasser, een afzuigkap met 
koolstoffilter en een magnetron . 
 
Het basisbudget voor het keukenmeubilair per 
appartement is opgenomen in de lijst in bijlage 1. 
 

 
Sanitaire uitrustingen  

(KW: koud water – WW: warm water) 
 
 Badkamer:   

Badkuip, wastafelmeubel met twee wasbakken (met 
spiegel), WW/KW-kraan, al naargelang van het geval 
wc en/of douchebak (volgens bepaalde configuraties, 
douchedeur aangevuld met een vaste zijwand of 
schuifmodel dat opengaat op de hoek) en/of badwand 
(indien geen douchebak) 
 Douchekamer: 

Wastafelmeubel met enkele wasbak (met spiegel), 
douchebak en deur, WW/KW-kraan 
 wc (apart): 
 wc, fonteintje, KW-kraan 

 
Het basisbudget voor de sanitaire toestellen per 
appartement is opgenomen in de lijst in bijlage 2. 
 
 
Schilderwerken 
 
In de bovengrondse gemeenschappelijke ruimten 
worden de muren, de plafonds en het schrijnwerk ter 
afwerking geschilderd overeenkomstig detail in de 
beschrijving per ruimte hierna. 
In de appartementen wordt het schrijnwerk (deuren en 
deurlijsten) ter afwerking geschilderd. De plinten en 
eventuele mdf-bekledingen, de muren en (verlaagde) 
plafonds krijgen een zuiverheidslaag. 
 
 
Brandbeveiliging 
  
Branddetectie en brandweerstand overeenkomstig 
geldende norm. 
Brandbestrijdingsmiddelen overeenkomstig bij de 
vergunning gevoegd DBDMH-verslag met inbegrip van de 
hydranten in de gemeenschappelijke ruimten 
(ondergrondse parking, bovengrondse hal). 
 
 
 

2.2.2. Binnenafwerking 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN 

 Parking en kelders 

Vloer  
Parking: glad beton en/of betonstenen 
(benedenverdieping), schilderen van de afbakeningen 
van de parkeerplaatsen, van de 
parkeerplaatsnummers en de pijlen die de rijrichting 
aangeven. 
Kelders: glad beton. 
Muren 
Onbewerkte ondergrond 
Plafonds  
Onbewerkte ondergrond 
Kolommen: 
Glad beton en geschilderde signalisatiestroken (+/- 60 
cm). 
Schrijnwerk 
Kelderdeurblok (branddeur volgens noodzaak, volgens 
plannen), houten deurlijst, onbewerkt. 
Elektriciteit  
Parking: waterdichte industriële 
opbouwstriparmatuur voor tl-lamp, met 
aanwezigheidssensor en autonome 
veiligheidsblokken. 
Kelder: muurlamp (met aanwezigheidssensor) boven 
de deur. 
Autono(o)m(e) veiligheidsverlichtingblok(ken) in de 
sas tussen kelders en parking. 
 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van het openbare 
netwerk kan op verzoek een stopcontact worden 
aangeboden om elektrische voertuigen op te laden; in 
het tellerslokaal is maar een beperkt aantal 
aansluitingen mogelijk. Snellaadpalen worden niet 
toegestaan. 

 Fietsen- en/of buggylokaal 

Vloer 
Glad beton. 
Muren  
Afwasbaar schilderwerk op verzorgde onbewerkte 
ondergrond. 
Plafond 
Afwasbaar schilderwerk op verzorgde onbewerkte 
ondergrond. 
Schrijnwerk  
Standaarddeurblok of deurblok met rooster (volgens 
plan). 
Elektriciteit 
Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor tl-
lamp met elektronisch voorschakelapparaat en met 
aanwezigheidssensor 

 Onderhoudslokaal 

Vloer   
Glad beton met afwasbaar epoxylakwerk  
Muren   
Afwasbaar schilderwerk op onbewerkte ondergrond 
Plafond   
Afwasbaar schilderwerk op onbewerkte ondergrond 
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Schrijnwerk: 
Standaarddeurblok (met deurdranger), schilderwerk. 
Het deurblok is volledig brandwerend overeenkomstig 
de geldende reglementering. 
Ventilatie   
Mechanisch 
Elektriciteit   
Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor tl-
lamp met elektronisch voorschakelapparaat en met 
aanwezigheidssensor 
1 enkel stopcontact 
1 autonoom veiligheidsverlichtingsblok in het lokaal 
en de sas. 
Sanitair  
1 uitgietbak uit geëmailleerde plaat of porselein met 
vloerkolk en dubbeledienstkraan op regenwater 
Varia 
Sprinklerinstallatie overeenkomstig de geldende 
wetgeving. 

 Afvallokaal 

Vloer   
Glad beton met afwasbaar epoxylakwerk  
Muren   
Afwasbaar schilderwerk op onbewerkte ondergrond 
Plafond   
Afwasbaar schilderwerk op onbewerkte ondergrond 
Schrijnwerk: 
Standaarddeurblok (met deurdranger), schilderwerk. 
Het deurblok is volledig brandwerend overeenkomstig 
de geldende reglementering. 
Ventilatie 
Mechanisch 
Elektriciteit 
Waterdichte industriële opbouwstriparmatuur voor tl-
lamp met elektronisch voorschakelapparaat en met 
aanwezigheidssensor 
1 autonoom veiligheidsverlichtingsblok in het lokaal 
en de sas. 
Sanitair 
1 "beveiligde" dubbeledienstkraan en vloerkolk. 
Varia 
Sprinklerinstallatie overeenkomstig de geldende 
wetgeving. 
 
 Gemeenschappelijk ruimte kelderverdieping 

(lifthal) 
Vloer  
Glad beton. 
Muren  
Schilderwerk op bepleistering. 
Plafonds  
Schilderwerk op bepleistering en/of brandwerende 
caisson volgens plan. 
Elektriciteit 
Opaalkleurige opbouwplafondlamp met 
aanwezigheidssensor. 
Autonome veiligheidsblokken. 

 Inkomhal en lifthal (benedenverdieping) 

Vloer 
Tegels formaat 60/60 cm & bijpassende plinten  
Muren  
Op sommige muren tegels over een hoogte van +/- 120 
cm, de rest wordt bepleisterd en geschilderd naar 
keuze van de architect. 

Plafond 
Verlaagd gipsplaatplafond (volgens de plannen) in de 
inkomhal, geschilderd dunpleister in de hallen op de 
verdiepingen. 
Schrijnwerk 
Voordeur met deurlijst en aluminiumdeur 
(veiligheidsbeglazing).  
De toegangsdeur tot de gemeenschappelijke sassen is 
overdag niet vergrendeld en kan 's nachts worden 
vergrendeld. De elektrische sluitplaat wordt door een 
programmaklok gestuurd. De bewoners van het 
gebouw openen de deur met een sleutel of met een 
elektrische deuropener. 
De binnendeuren die toegang geven tot de 
gemeenschappelijke lifthallen zijn onafgebroken 
vergrendeld. De bewoners van het gebouw openen de 
deur met een sleutel en met een elektrische 
deuropener. 
Elektriciteit  
Minstens 3 muurlampen of plafondlamp met 
aanwezigheidssensor. 
Bedieningsknop van de rookkoepel (voor de 
brandweer) beneden aan de trap op de 
benedenverdieping. 
1 enkel stopcontact (schoonmaak). 
Geheel van bellen + videofoon (sas) 
Varia 
Brievenbussengeheel (wandmodel) met geïntegreerde 
videofoon. 

 Gemeenschappelijke hal op de verdiepingen 

Vloer  
Tegels & bijpassende plinten.  
Muren  
Schilderwerk op bepleistering. 
Plafond  
Glad betonoppervlak met schilderwerk op 
dunpleister. 
Elektriciteit 
Opaalkleurige plafondlampen met 
aanwezigheidssensor. 
Varia 
Toegangsdeur tot de nis met brandhaspels (afwerking 
nis: ongeschilderde, onbewerkte ondergrond). 

 Noodtrappen 

Vloer  
Tussenbordes: Glad beton met markering toegang 
PBM (overeenkomstig GSV).  
Bovenste trapbordes: tegels en bijpassende plinten 
aansluitend op de lifthal met markering PBM 
(overeenkomstig GSV). Trap: Traparmen uitgevoerd in 
glad prefabbeton met geïntegreerde slipwerende 
rubberen tredeneuzen 
Muren  
Afwasbaar schilderwerk op onbewerkte ondergrond. 
Schrijnwerk 
Geschilderd branddeurblok overeenkomstig geldende 
reglementering met deurdranger, geschilderde 
houten deurlijst en deurstop. 
Elektriciteit  
Plafondlampen met een fluorescentielamp gestuurd 
door aanwezigheidssensor, noodverlichting 
gescheiden van de gewone verlichting. 
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Varia 
Geschilderd stalen geheel dat bestaat uit metalen 
regels met daarboven een handleuning uit geschilderd 
staal of soortgelijk.  

 

 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE (RESIDENTIE ALCEA 
(KAVEL L3)) – VOLGENS PLAN 

Vloer 
Tegels & bijpassende plinten.  
Muren  
Bepleisterd en geschilderd, te kiezen door de 
Architect. 
Plafond  
Bepleisterd en geschilderd, te kiezen door de 
Architect. 
Ventilatie  
Mechanisch. 
Elektriciteit  
3 plafondlampen.  
3 gewone dubbele stopcontacten. 
1 autonoom veiligheidsverlichtingsblok in de ruimte. 
 
1 wc en een fonteintje. 

Een afvoer en een wachtbuis voor wateraansluiting 

 

 
UITRUSTINGSRUIMTE (RESIDENTIE ALCEA (KAVEL 3)) 
“ONBEWERKTE RUWBOUW”-AFWERKING 
 

Vloer  
Betonnen vloerplaat (de dekvloer, de thermische 
isolatie en de uiteindelijke vloerbedekking zijn ten 
laste van de koper). 
Muren 
Beton en/of verzorgd onbewerkt metselwerk. 
Plafond  
Verzorgd onbewerkt betonoppervlak. 
Schrijnwerk 
Toegang tot de winkels van op straat, met beglaasde 
deuren met aluminiumschrijnwerk, volgens 
architectuurplannen. 
Elektriciteit 
Geen uitrusting, behalve de toevoerdoos evenals de 
voedingskolom van de meterlokalen. De rest van de 
elektrische installatie is ten laste van de koper. 
Sanitair 
Terbeschikkingstelling van een "water"-wachtleiding 
Verwarming / Ventilatie 
Mogelijkheid tot aansluiting op schoorsteenkanalen in 
de schacht 

 
 
 
APPARTEMENTEN 

 Dag- / nachthal (volgens plan) 

Vloer 
Semimassief parket & mdf-plinten  
Muren  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand 

Plafond 
Glad betonoppervlak met bepleistering en/of 
verlaagd gipskartonplatenplafond (volgens plan)  
Schrijnwerk 
Toegang appartement: gepantserde branddeur 
overeenkomstig geldende reglementering, 
geschilderde afwerking, meerpuntsslot met schoot en 
haken uit gehard staal en voorzien van 3 
dievenklauwen, optisch kijkgaatje RF. Natuurstenen 
tussendorpel. 
Binnen: deurblok met houten deurlijst 
Elektriciteit  
1 lichtpunt bediend met 2 wisselschakelaars (en 
kruisschakelaars) al naargelang van het geval. 
1 enkel stopcontact. 
1 videofoonsysteem en bel met drukknop aan de 
buitenkant naast de voordeur  
Varia 
Branddetector(en) overeenkomstig de geldende 
norm. 

 Woonkamer 

Vloer 
Semimassief parket & mdf-plinten. 
Muren  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand. 
Plafond 
Glad betonoppervlak met bepleistering en/of 
verlaagd gipskartonplatenplafond.  
Schrijnwerk 
Deurblok met houten deurlijst. 
Elektriciteit (volgens plan) 
Studio: 

1 lichtpunt aan het plafond met 1 schakelaar  
3 dubbele stopcontacten. 
1 RJ45-aansluiting (telefoon, internet en/of 
kabeltelevisie en 1 coaxiale aansluiting 
(kabeltelevisie). 

Appartement met 1 slaapkamer en meer: 
2 lichtpunten aan het plafond met, voor elk punt, 
2 wisselschakelaars. 
4 dubbele stopcontacten. 
1 RJ45-aansluiting (telefoon, internet en/of 
kabeltelevisie en 1 coaxiale aansluiting 
(kabeltelevisie). 

 Amerikaanse keuken 

Vloer 
Tegels & bijpassende plinten behalve bij doorlopende 
mdf-plint in geval van een open keuken. 
Muren 
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand. 
Aanrechtopstand van 60 cm achter de kookplaat 
tussen de onder- en bovenkast. 
 
Plafond 
Gladde bepleistering en/of gedeeltelijk verlaagd 
gipskartonplatenplafond. 
Schrijnwerk 
Meubilair: zie beschrijving en budget hiervoor. 
Elektriciteit (volgens plan van de keukeninstallateur) 
Aansluiting van alle keukentoestellen: 

- 1 stopcontact voor koelkast 
- 1 stopcontact voor vaatwasser 
- 1 stopcontact voor magnetron 
- 1 aansluiting voor kookplaat  
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- 1 aansluitdoos voor oven  
- 1 stopcontact voor "individuele" afzuigkap 

 
Aanvullend bij deze 6 aansluitingen voor 
keukentoestellen wordt per type appartement het 
volgende voorzien: 

Studio: 
- - 2 stopcontacten of één dubbel stopcontact 

boven het aanrecht, te kiezen door de 
projectontwikkelaar 

Appartement met 1 slaapkamer en meer: 
- 1 lichtpunt aan het plafond en 1 voeding onder 

bovenkast met 1 serieschakelaar. 
- 1 stopcontact bij de ingang (woonkamerzijde) 
- 4 (2 x 2) stopcontacten met aarding boven het 

aanrecht 
Appartement-penthouse 3 slaapkamers: 

- 1 lichtpunt aan het plafond en 1 voeding onder 
bovenkast met 1 serieschakelaar. 

- 1 stopcontact bij de ingang (woonkamerzijde) 
- 6 (3 x 2) stopcontacten met aarding boven het 

aanrecht  

 Grootste slaapkamer (volgens plan) 

Vloer 
Semimassief parket & mdf-plinten.  
Muren 
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand. 
Plafond 
Glad betonoppervlak met bepleistering en/of 
verlaagd gipskartonplatenplafond.  
Schrijnwerk 
Deurblok met houten deurlijst. 
Elektriciteit  
1 lichtpunt aan het plafond met 2 wisselschakelaars 
3 stopcontacten (of 1 enkel stopcontact en 1 dubbel, 
al naargelang van het geval),  
1 RJ45-aansluiting (telefoon, internet en/of 
kabeltelevisie en 1 coaxiale aansluiting 
(kabeltelevisie). 

 Secundaire slaapkamer(s) (volgens plan) 

Vloer  
Semimassief parket & mdf-plinten.  
Muren 
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand 
en/of verlaagd gipskartonplatenplafond.  
Plafond  
Glad betonoppervlak met bepleistering.  
Schrijnwerk 
Deurblok met houten deurlijst.  
Elektriciteit  
1 lichtpunt aan het plafond met 1 
eenrichtingsschakelaar. 
3 stopcontacten (of 1 enkel stopcontact en 1 dubbel, 
al naargelang van het geval) 
1 RJ45-aansluiting (telefoon en internet) 

 

 Badkamer en douchekamer (volgens plan) 

Vloer 
Tegels. 
Muren 
Faiencetegels (over de volledige hoogte) op 
cementering of waterafstotende gipsblokken. 

Plafond  
Gladde bepleistering en/of verlaagd 
gipskartonplatenplafond. 
Schrijnwerk 
Deurblok met houten deurlijst. 
Elektriciteit  
1 lichtpunt en aansluiting voor wastafelmeubel met 1 
eenrichtingsschakelaar voor beide punten al 
naargelang van het geval (als de spiegel/het 
spiegelmeubel geen eigen bedieningsknop heeft). 
1 enkel stopcontact in de douchekamer of 1 dubbel 
stopcontact in de badkamer  
1 dubbel stopcontact, op +/- 110 cm hoogte, met 
aarding, waarvan 1 voor wasmachine en 1 voor 
condensatiedroogkast (behalve indien voorzien in 
technische ruimte) 
1 elektrische wachtleiding voor aansluiting van 
balansventilatie (behalve indien voorzien in 
technische ruimte). 
1 elektrische wachtleiding voor aansluiting van 
verwarmingsketel / boiler (behalve indien voorzien in 
technische ruimte). 
Sanitaire toestellen en meubilair 
Volgens plan en budget. 
Watertoevoerleiding voor wasmachine en afvoeren 
voor wasmachine & droogkast inclusief wachtsifon 
met stop voor wasmachine (behalve indien voorzien 
in technische ruimte volgens plan). 
 

 Aparte wc (volgens plan) 

Vloer 
Tegels & bijpassende plinten.  
Muren 
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand.  
Plafond  
Gladde bepleistering en/of verlaagd 
gipskartonplatenplafond. 
Schrijnwerk 
Deurblok met houten deurlijst.  
Elektriciteit  
1 lichtpunt aan het plafond, met 1 schakelaar. 
Sanitaire toestellen  
Volgens plan en budget. 

 Technische ruimte (volgens plan) 

(verwarmingsketel en/of balansventilatie en/of 
verdeelbord en/of wasmachine) 

Vloer    
Tegels & bijpassende plinten  
Muren  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand  
Plafond  
Gladde bepleistering  
Elektriciteit (al naargelang van het geval) 
1 opbouwlichtpunt met 1 schakelaar boven de deur of 
aan het plafond al naargelang mogelijkheden 
(behalve indien ruimte kleiner dan 1,5 m²) 
1 dubbel stopcontact (waarvan 1 voor de versterker 
van de kabeltelevisie - versterker niet meegeleverd) 
1 stopcontact voor "telecom"-materieel (modem niet 
meegeleverd).  
1 dubbel stopcontact, op +/- 110 cm hoogte, met 
aarding, waarvan 1 voor wasmachine en 1 voor 
condensatiedroogkast (behalve indien voorzien in 
bad-/douchekamer volgens plan). 
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1 elektrische wachtleiding voor aansluiting 
balansventilatie (behalve indien voorzien in bad-
/douchekamer volgens plan). 
1 elektrische wachtleiding voor aansluiting 
verwarmingsketel / boiler (behalve indien voorzien in 
bad-/douchekamer volgens plan). 
Schrijnwerk 
Deurblok met houten deurlijst 
Sanitair 
Watertoevoerleiding voor wasmachine en afvoeren 
voor wasmachine & droogkast inclusief wachtsifon 
met stop voor wasmachine (behalve indien voorzien 
in badkamer volgens plan). 

 Vestiaire (volgens plan) 

Vloer 
Tegels & bijpassende plinten.  
Muren  
Gladde bepleistering of afgefilmde gipsblokkenwand.  
Plafond  
Gladde bepleistering en/of verlaagd 
gipskartonplatenplafond.  
Elektriciteit  
1 lichtpunt met 1 schakelaar (uitgezonderd indien 
ruimte kleiner dan 1,5 m²). 

 Voorraadruimte - terras penthouse (volgens plan)  

Vloer  
Gladde onbewerkte dekvloer.  
Muren  
Onbewerkte ondergrond 
Plafond  
Onbewerkte ondergrond 
Elektriciteit  
1 lichtpunt aan het plafond met 1 
eenrichtingsschakelaar (behalve indien ruimte kleiner 
dan 1,5 m²). 

 

 Terras/balkon (volgens plan) 

Vloer  
Balkon uit architectonisch beton. 
Terras van de penthouses, tegels op grond en/of op 
tegeldragers en/of grind (volgens plan).  
Elektriciteit: 
1 opbouwverlichtingstoestel (toestel inbegrepen) 
1 tweepolige eenrichtingsschakelaar binnen 
geplaatst. 
1 waterdicht stopcontact (uitsluitend tuinterras en 
terras van de appartementen op de bovenste 
verdieping “penthouse”). 
Sanitair  
1 gevelkom per appartement (uitsluitend tuinterras 
en terras van de appartementen op de bovenste 
verdieping “penthouse”). 
Varia 
Toegang tot het dakterras (penthouse) via tablet van 
openslaande deur van om en bij de 40 - 50 cm hoog. 
Balkon- en terrasscheidingen op het dak door middel 
van houten en/of stalen en/of beglaasde "claustra"-
wanden (volgens plan). 
"Borstwering en handleuning"-geheel uit 
gepoedercoat staal en/of geanodiseerd aluminium of 
soortgelijk (volgens plan). 
 

 

2.3  DE VERWARMINGS-, REGEL- EN 
VENTILATIE-INSTALLATIE 

2.3.1   Radiatoren 

De verwarmingslichamen zijn standaardplaatradiatoren 
uit witgeschilderd staal, voorzien van een gelakt stalen 
rooster die worden bediend met een thermostatische 
kraan - uitgezonderd voor de woonkamer / keuken waar 
ze worden gestuurd door een "slimme" 
omgevingsthermostaat * 
Er is een handdoekradiator voorzien in de douche- en 
badkamer (behalve indien standaardradiator als 
onderpaneel). De aansluitingen van de individuele 
vertrek- en retourleiding worden in de muur ingewerkt. 
 
* Een “slimme” omgevingsthermostaat past zich 
automatisch aan de gebruiksgewoonten van de 
bewoners van het appartement aan en helpt dus 
energie te besparen.  
 

2.3.2   Individuele condensatieketel 

Elk appartement wordt 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 in functie van de 
behoeften.  
Er is SWW (sanitair warm water)-productie voorzien per 
appartement vanaf 1 boiler die door de 
verwarmingsketel wordt gevoed; behalve voor de 
studio's, appartementen met 1 slaapkamer en 
appartementen met slechts één bad-/douchekamer 
waar het rechtstreeks door de verwarmingsketel wordt 
geproduceerd. 
 
De dimensionering van de uitrustingen wordt gebaseerd 
op de volgende droge binnentemperaturen 
(overeenkomstig NBN B 62-003): 
 
 Appartement: 

woonkamer / living 22°C 
wasruimten 24°C 
slaapkamers en keuken 18°C 

2.3.3  Regeling 

De radiatoren in de woonkamer/keuken worden door 
een omgevingssensor gestuurd. De andere radiatoren 
zullen voorzien worden van een thermostatische kraan 
waarmee de gewenste temperatuur kan ingesteld 
worden.  
De temperatuur van het verwarmingswater zal 
afhankelijk zijn van de buitentemperatuur 
(temperatuursensor op het dak). Er zal voorrang 
gegeven worden aan de productie van sanitair warm 
water. 
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2.3.4  Ventilatie 

De appartementen wordt geventileerd overeenkomstig 
de eisen van NBN D50-001 en de EPB-eisen. 
Elk appartement wordt 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 ruimten. 
De warmte van de bedorven lucht wordt doorgegeven 
aan de verse lucht die via een individuele 
tegenstroomwarmtewisselaar in de vertrekken 
instroomt. 

 
 

2.4   DE LIFTEN 

Het gebouw telt 1 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 van de fabrikant.  
 
 

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, zelfs opbouwleidingen achter in de 
keukenkasten, in de technische ruimte / het washok. 
De toevoer- en afvoerleidingen van de uitrustingen 
worden in de muren en/of kokers ingewerkt. 

2.5.1   Regentank 

Het regenwater wordt opgevangen in twee bekkens of 
tanks. Het eerste bekken dient voor de opslag om de 
dubbeledienstkranen in de afvallokalen, het 
onderhoudslokaal en de tuin van water te voorzien.  
Het tweede bekken dient als stormreserve om de 
impact van het regenwater op het openbare net te 
beperken. 

2.5.2  Koudwaterdistributie 

De koudwatertoevoerleiding van het appartement tot 
de regiemeter, de toevoerleiding van de 
dubbeledienstkranen en deze voor andere behoeften in 
de gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd in 
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 in de dekvloer verzonken leidingen uit 
vernet polyethyleen. 

2.5.4  Sanitaire uitrusting en toestellen van de 

appartementen 

Het aantal toestellen en hun lokalisering staan op het 
verkoopplan van het appartement vermeld. 

2.5.5   Gasdistributie 

Er worden een gasleiding gelegd vanaf de regiemeter op 
de kelderverdieping tot de technische ruimte in het 
appartement via de kokers en eventueel in de dekvloer. 

 
 

2.6   DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

 
De elektrische installatie omvat: 

 
 de elektrische laagspanningsvoeding door 

distributiemaatschappij SIBELGA; 
 Elk appartement wordt afzonderlijk van elektriciteit 

voorzien vanaf een meter 230 volt 40A; 
 Afhankelijk van de meter bedraagt het per 

appartement ter beschikking gestelde vermogen om 
en bij de 9,2 kVA; 
 Elke winkelunit wordt gevoed met 3 fasen+N 50A / 170 

à 180 VA/m²; 
 De gemeenschappelijke voorzieningen (lift, 

ventilatie, parkingverlichting, inkom- en lifthal, 
trappenhuizen, ...) alsook de privékelders worden 
vanaf een aparte meter gevoed met 400 volt; 
 het aard- en beveiligingsnet; 
 het primaire distributienet; 
 de gemeenschappelijke en individuele kasten 

geïnstalleerd in het "Elektriciteits"-lokaal op de 
kelderverdieping; 
 de individuele kasten geïnstalleerd in elk 

appartement; 
 het secundaire distributienet; 
 De buizen worden verzonken, behalve in de 

technische ruimten, kelders en parkings waar ze 
worden opgebouwd. Algemeen is het 
opbouwmaterieel spatwaterdicht IP44. 
 de verlichting met 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; 
 de videofooninstallatie in de appartementen en 

inkomhallen. 
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2.7   DE TELEFONIE- EN 
KABELTELEVSIEAANSLUITING 

Per appartement worden er twee verbindingen (1 via 
vezelkabel en 1 via coaxiale kabel) voorzien, tussen de 
gemeenschappelijke ruimte op de kelderverdieping 
waar de telecommunicatieleidingen binnenkomen en 
de wandinbouwdoos in de technische ruimte van het 
appartement.  
Via deze verbindingen kan de koper zich aansluiten op 
de telefonie-, internettoegangs- en televisiediensten 
van de door hem verkozen provider. De eigenlijke 
aansluitingsaanvraag is ten laste van de koper. 

 
 

2.8   METERS VOOR DE 
NUTSVOORZIENINGEN 

In elk appartement wordt een individuele regiemeter 
voor water, gas en elektriciteit voorzien. 
De gemeenschappelijke elektriciteitsmeters evenals de 
privé gas- en elektriciteitsmeters bevinden zich op de 
kelderverdieping. 
De watermeter bevindt zich in de gemeenschappelijke 
ruimte op de overloop van elke verdieping. 
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3. AANLEG VAN DE 
DIRECTE OMGEVING 

De aanleg van de directe omgeving van het project Les 
Hauts Prés wordt getekend door een gerenommeerd 
landschapsarchitect. Daarbij wordt gestreefd naar een 
hoge kwaliteit en biodiversiteit.  
 
In de tuin van de residenties wordt een grasperk 
voorzien, als ontspanningsoord, verfraaid met 
verschillende lage plantmassieven en hoogstammige 
bomen (volgens plan). Tussen de eventuele 
gemeenschappelijke zones en de privétuinen met terras 
komt een afsluiting (volgens plan). 
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4. ALGEMENE 
BEPALINGEN 

 Bij tegenstrijdigheid geldt volgende rangorde van de 
documenten: 
1. dit verkoopbestek; 
 2. het verkoopplan; 
 3. de verkoopakte 
 Alle prijzen hiervoor en in de bijlagen zijn uitgedrukt 

in euro (€) excl. btw, tenzij anders vermeld. 
 Het onder hogergenoemd punt 1.3 vermelde is 

inbegrepen / is niet inbegrepen in deze aanneming. 
 De door de koper gedane keuzes of gevraagde 

wijzigingen in afwijking van wat in dit document 
wordt beschreven, hangen af van de technische 
goedkeuring van de Architecten-ontwerpers en de 
voortgang van de werkzaamheden. 
 De koper of toekomstige bewoner mag de bouwplaats 

slechts betreden in het gezelschap van een door de 
projectontwikkelaar gevolmachtigde afgevaardigde 
van de verkoper. Zelfs in dit geval zal ieder bezoek 
van de gemeenschappelijke gedeelten dat plaatsvindt 
tot de voorlopige oplevering, gebeuren op zijn eigen 
risico en zonder mogelijkheid tot verhaal tegen de 
verkoper, de Architect of de aannemer, mocht zich 
tijdens een bezoek een ongeval voordoen. 
 Het vóór de voorlopige oplevering door de koper zelf 

of in zijn opdracht door een aannemingsbedrijf 
uitgevoerde werk of verhuizing van toestellen of 
meubelen zonder schriftelijke toestemming van de 
projectontwikkelaar, zal beschouwd worden als 
bezetting van het goed en zal 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, de radiatoren, tapijten, het 
schilderwerk, het parket enz. (niet limitatieve lijst), 
na de bezetting van het goed door hemzelf of een 
door hem daartoe gemandateerde derde. 
 Het appartement en de winkel worden in nette 

toestand en vrij van afval of resten van materialen 
geleverd. Onder “net” verstaat de 
projectontwikkelaar dat het appartement/de winkel 
na afloop van de werkzaamheden industrieel en niet 
huishoudelijk wordt schoongemaakt. 
 Onder zuiverheidslaag verstaat de 

projectontwikkelaar dat de voorbereiding van de 
binnenwanden (plafonds en muren) om er de 
afwerklagen en de afdichtingen op aan te brengen, 
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 

herstelling van deze scheurtjes is 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 herstelling voor rekening van de 
Algemeen Aannemer in het kader van zijn tienjarige 
aansprakelijkheid. De schilderkosten na een 
herstelling 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 
arbeid. 
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). 

5. PROJECTTEAM 

PROJECTONTWIKKELAAR 
 
PRE DE LA PERCHE CONSTRUCTION  
(= BPI Real Estate Belgium + BELGIAN LAND) 
Herrmann-Debrouxlaan 42 | 1160 Brussel 
 
 
AFGEVAARDIGD BOUWHEER 
 
BPI Real Estate Belgium 
Herrmann-Debrouxlaan 42 | 1160 Brussel 
www.bpi-realestate.com 
hautspres@bpi-realestate.com 
 
 
ARCHITECT  
 
A.2R.C Architects 
St.-Laurensstraat 16 | 1000 Brussel 
 
 
STABILITEITSINGENIEURS, INGENIEURS 
SPECIALE TECHNIEKEN EN EPB 
 
BSolutions 
Rue Louis Genonceaux 12 | B-5032 Isnes (Gembloux) 
 
 
LANDSCHAPSARCHITECT 
 
JNC International 
Alsembergsesteenweg 993 bus 4 |1180 Brussel 
 
 
SPECIALIST AKOESTIEK 
VENAC 
Veeartsenstraat 45-49 bus 0203 | 1070 Brussel 



 

     

 

 

www.leshautspres.be 


