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LASTENBOEK 

 

RESIDENTIE “DE SCHOR” 

 

14 prachtige appartementen 

Ondergrondse garage met autolift + bergingen 

Fietsenstalling 

1,2 en 3 slaapkamers 

Ruime tuinen of terrassen 

Baeckelmansstraat 115 – 117  /  Oude Spoorbaan 1 

2830 TISSELT 
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VOORSTELLING VAN HET PROJECT 

 

ALGEMEEN 

Het project wordt gezet met de beste bouwmaterialen momenteel verkrijgbaar op de markt 

en wordt opgetrokken in duurzame materialen van goede kwaliteit. 

We hebben ernaar gestreefd om een maximaal aan wooncomfort te garanderen door 

gebruik te maken van de beste isolerende materialen. Uiteraard werd  er ook de nodige 

aandacht besteed aan de duurzaamheid en het onderhoudsgemak van de gebruikte 

materialen.  

 

Alle werken, leveringen en diensten zullen worden toegewezen aan erkende en 

geregistreerde aannemers en onderaannemers. De werken worden uitgevoerd conform de 

Belgische en Europese normeringen en wetgevingen.  

 

Het ontwerp van de architecten getuigt van een moderne eigentijdse vormgeving . 

 

Bovendien werd elke woning ontworpen met oog voor detail, maar heeft U uiteraard 

inspraak op de afwerking. Zo wordt u eigenaar van een schitterende appartement met een 

eigen persoonlijk karakter door u zelf gekozen.  

 

Wij hopen u met deze lastenboek een mooi geheel te kunnen geven doorheen deze parel 

van moderne architectuur. 

 

Beschrijving 

 14 prachtige, ruime en moderne appartementen 

 Ruime terrassen 

 Privatieve tuinen 

 20 ondergrondse parkeerplaatsen. 

 Autolift 

 14 ondergrondse bergingen 

 Fietsenstalling op het gelijkvloers 

 Mooie gemeenschappelijke aangeklede natuurlijke achterweide met vijver.  

 

De gemeenschappelijke delen worden beschreven in de basisakte, die wordt opgesteld 

door Geassocieerde Notarissen Van Noten – Verholen te Willebroek. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

Algemene bepalingen 

 

Deze beschrijving der werken en materialen maakt integraal deel uit van de 

verkoopovereenkomst. De koper verklaart akkoord te gaan met de hierin omschreven 

werkwijze en bouwplan. 

 

Bouwpromotor / bouwheer  

 

Degero-projectontwikkeling bvba 

Lippelostraat 55 

1840 Malderen 

TEL: 052/52.83.53 

Email: info@zaligwonen.be 

Website: www.zaligwonen.be 

 

Architect 

 

Architectenbureau Hugo Kindts bvba 

Elststraat 23  

2660 Hoboken 

 

Het ereloon voor de architecten is inbegrepen in de totaalprijs.  

De architect heeft de appartementen ontworpen, de plannen opgemaakt en het 

bouwaanvraagdossier ingediend.  

Alsook controleert hij de werken op de uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 

 

Veiligheidscoördinator 

 

Safe-Construct 

Dhr. Eric Van Malderen 

Over de beek 39 

1840 Steenhuffel 

 

De kost voor het werk van de veiligheidscoördinator is inbegrepen in de totaalprijs. 

 

De veiligheidscoördinator staat in voor de controle op veiligheid op de werf. Hij detecteert 

alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids-en gezondheidsplan 

ontwerp op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden. 

De veiligheidscoördinator zal nagaan of deze maatregelen gerespecteerd worden en zal bij 

risicovolle werken controleren of alles op een veilige manier gebeurt. 

 

Bovendien maakt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier ( P.I.D. ) op, dit 

wettelijk document bevat een aantal gegevens die nuttig zijn bij de eventuele latere 

uitvoering van herstellings-, onderhouds- of renovatiewerken aan het gebouw.  

Opgelet: U postinterventiedossier is een noodzakelijk document als u ooit beslist uw woning te 

verkopen of verhuren. Dus dit dossier steeds bijhouden!! 

 

 

mailto:info@zaligwonen.be
http://www.zaligwonen.be/
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E.P.B.- Verslaggever 

EPB LIPA BVBA 

Dhr. Brants Patrick 

Oude Baan 3  

9200 Oudegem 

 

De kost voor het verslag van Energieprestatie en Binnenklimaat (E.P.B.) is inbegrepen in de 

totaalprijs.  

De E.P.B.-verslaggever berekent het isolatiepeil van de woning conform de huidige 

energieregelgeving. Voor Vlaanderen legt deze norm op heden een maximum op van E-peil 

60 en  K-peil 40.  

 Het K-peil van een woning is gelijk aan het totale isolatiepeil van de woning of het 

niveau van thermische isolatie. Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door 

de buitenmuren, daken, vloeren, vensters… en met de compactheid van het 

gebouw. Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder 

warmteverliezen er zijn.  

 

 Het E-peil of ook genoemd energieprestatie van een woning is een maat voor het 

energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in 

standaardomstandigheden. In de berekening van het E-peil worden volgende 

aandachtspunten in rekening gebracht:  

o compact bouwen 

o thermisch isoleren 

o luchtdicht bouwen  

o ventileren 

o zonnewarmte benutten 

o een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water. 

 

Door net aan deze punten voldoende aandacht te schenken, wordt een energiezuinig, 

gezonde woonplaats gecreëerd met meer comfort. 

 

Alle administratieve verplichtingen inzake E.P.B worden uitgevoerd door de E.P.B 

verslaggever. 

De E.P.B verslaggever controleert de uitvoering op conformiteit met het E.P.B-verslag.                                             

Na ingebruikname van de woning maakt hij de definitieve E.P.B-berekening op conform de 

as-built gegevens. Dit verslag wordt opgestuurd naar het Vlaams Energie Agentschap 

(afgekort VEA), de klant krijgt hiervan een kopij en een energiecertificaat ( EPC )  van het 

VEA. 

De koper houdt dit verslag en het bijhorende energiecertificaat bij ( nodig bij verkoop of 

verhuur appartement, 10 jaar geldig).  

 

Ingenieursbureau 

Bouwkundig Ingenieursbureau Stabilos bvba 

Dhr. Marijn Ossenblok 

Klinkaardstraat 110 

2950 Kapellen 
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De kost voor het werk van de ingenieur is inbegrepen in de totaalprijs. 

De ingenieur zorgt voor de volledige stabiliteitsstudie, de beschrijving en de controle van de 

stabiliteit op de werf.  

 

Verzekering 

Degero woonprojects bvba heeft een ABR-polis afgesloten voor het ganse project.                                         

Deze Alle Bouwplaats Risco verzekering  werd afgesloten bij : 

B.D.M. nv / Entrepotkaai 5 / 2000 Antwerpen  

Deze polis is van toepassing voor de werken tot aan de voorlopige oplevering. Na deze 

voorlopige oplevering sluit u best een brandverzekering af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEGERO-PROJECTONTWIKKELING            opgemaakt op 29 september ’16                     Pagina 7 van 24 
Lastenboek Project Residentie “De Schor”  
 
 
 

ALGEMEEN 

 

 

Plannen 

Alle op de plannen of in het lastenboek opgegeven maten zijn plusminus maten.  

Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of 

technische redenen.  

De verschillende maten die zouden voorkomen, zullen beschouwd worden als 

gedoogzaamheden.  

In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen voor een eis tot 

schadevergoeding. 

Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang 

zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 

 

Materialen 

De bouwheer behoudt zich het recht sommige materialen opgenomen in dit lastenboek te 

vervangen, zij het door minstens even hoogstaande andere materialen, wanneer de 

noodzaak zich voordoet en/of ter verbetering van de constructie. Uiteraard gebeurt dit 

steeds in samenspraak met de architect. 

 

Keuzebepalingen 

De koper krijgt de mogelijkheid sommige materialen vrij te kiezen, voor zover de gevorderde 

toestand van het project dit toelaat. 

Deze keuze ( vloer- en muurbetegeling, keuken en badkamerafwerking ) dient steeds te 

gebeuren bij de leverancier aangeduid door de bouwpromotor. 

 

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. 

Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, incl. BTW, van de materialen. 

De plaatsingskost is slechts in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.   

De BTW op facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de koper. De 

eigenaars van de woningen bevinden zich immers in dezelfde toestand als iemand die een 

particuliere woning laat bouwen.    

  

Per artikel wordt door de bouwpromotor een handelswaarde opgegeven. Indien de waarde 

van de gekozen materialen deze handelswaarde overschrijdt dan zal deze meerprijs aan de 

klant verrekend worden. 

Om elk misverstand te vermijden moeten alle aanvragen tot wijziging van de gekozen 

materialen schriftelijk en ondertekend worden overgemaakt.   

Voor zover de gevorderde toestand van de werken en bestellingen het toelaten, kunnen de 

door de klant aangevraagde wijzigingen in een kostenraming  vertaald worden.  

  

De bouwpromotor vraagt de klant deze raming binnen de 8 dagen goedgekeurd of 

geweigerd terug te sturen. 

De bouwpromotor behoudt het recht om de gekozen materialen te vervangen door 

materiaal van gelijkwaardige kwaliteit, wanneer de levering van het oorspronkelijke 

materiaal onmogelijk blijkt binnen de vooropgestelde termijn van de planning van het 

project. 

 

Er worden geen kortingen of promoties toegekend bij u materiaalkeuze. 
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De nettoprijzen in de toonzalen blijven behouden. 

 

Wijzigingen door de kopers 

Wijzigingen door de kopers die een weerslag hebben op het uitwendige gedeelte van het 

gebouw worden niet toegelaten. 

 

Voor zover ze niet nadelig zijn voor de stevigheid, of de snelheid van afwerking van het 

gebouw, of op de voorwaarden bepaald in de bouwvergunning, kunnen decoratiewerken, 

wijzigingen en supplementaire werken aan de woning door u worden voorgesteld. Concrete 

voorstellen moeten tijdig schriftelijk worden meegedeeld aan  de bouwpromotor.                            

Uiteraard ligt de definitieve beslissing voor het al dan niet toestaan van een wijziging, volledig 

bij de architect. Wijzigingen zullen pas uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk 

akkoord van de koper betreffende de kostprijs van de wijzigingen.  

Deze wijzigingen dienen rechtstreeks aan bouwpromotor betaald te worden. 

 

Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of 

dergelijke; zijn alle kosten, erelonen, etc… hieraan verbonden ten laste van de koper.                     

Dit geldt ook in geval van betwisting tussen koper en de bouwpromotor, waarbij de door de 

koper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad 

van deze derde de bouwpromotor kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden 

uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en bouwpromotor. 

 

Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene 

afwerkingsbudgetten ( bv. Keuken, sanitair, vloer en betegeling) niet wenst te laten uitvoeren 

door de bouwpromotor ( dit dient door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen 

geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen  

de werfplanning ) en deze dit toestaat, dan zal de koper maximum 70% van het 

aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van 

de laatste betalingsschijf.  

Deze minderuitvoeringen zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de 

bouwpromotor uit het contract kunnen genomen worden. 

 

Afsluiting/bezoek van de werf 

De toegang  tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is 

bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij schriftelijk toestemming heeft van – of 

vergezeld is door de bouwpromotor of van de architect of van de vertegenwoordiger van 

de bouwpromotor en dit uitsluitend tussen de werkuren.                                                                                   

Tijdens het weekend, feestdagen en vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats 

niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico.                                                                                               

In geval van ongeval tijdens een werfbezoek zal noch de bouwheer/promotor, noch de 

architect, noch de veiligheidscoördinator of één van de aannemers hiervoor aansprakelijk 

kunnen worden gesteld.                                                                                                                     

Het is de koper van een woning tevens ten strengste verboden andere aannemers op de 

werf te brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn woning vooraleer de oplevering van 

de desbetreffende kavel heeft plaatsgevonden. Dit zou de bouwpromotor ontslaan van alle 

verantwoordelijkheid en garantie ten opzicht van de eigenaar-koper voor wat zijn werk en 

de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft.  
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De ingebruikname van de woning en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet 

aangesteld door de bouwpromotor, zonder zijn schriftelijke toestemming, geldt als definitieve 

aanvaarding. 

Nutsvoorzieningen 

De kosten van de voorlopige aansluitingen voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn 

ten koste van de bouwpromotor. 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en 

abonnementskosten van alle nutsvoorzieningen ( water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, 

riolering, TV-FM distributie )  zijn NIET in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste 

van de koper.  

De kosten voor de indienststelling en plaatsing van de individuele meters zijn ten laste van de 

koper. 

Deze aansluitingen worden door de bouwpromotor gecoördineerd. Deze aansluitkosten zijn 

bij aanvang van de werken niet gekend en worden hierdoor achteraf verrekend. 

Een reglementaire aansluitbocht met wachtbuizen voor elektriciteit, water, telefoon, 

teledistributie, enz.. zijn voorzien vanaf de woning tot de rooilijn. Eventuele bijkomende putten 

en sleuven voor aansluitingen zijn niet inbegrepen. 

Indien nodig, is het aan te raden dat de klant, in samenspraak met de bouwpromotor, zelf zo 

vlug mogelijk de aansluiting van de kabeldistributie en telefoon aanvraagt.  

 

Kosten ten laste van de koper 

De volgende kosten zijn altijd ten laste van de koper 

 

 Registratiekosten op de waarde van het evenredig grondaandeel 

 BTW op de constructiewaarde 

 De notariskosten 

 De definitieve aansluiting- en installatiekosten van meters op elektriciteit, water, gas, 

telefoon en kabel-TV, internet, riolering 

 Alle taksen en eventuele waarborgen. 

 De eventuele kosten voor verwarming / bouwdrogers van de privé lokalen van de 

koper voor de oplevering van het privatief, indien deze verwarming / droging als doel 

heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen op vraag van de koper 

 

Ter info: de totaalprijs van een woning bestaat uit een grondaandeel ( = grondwaarde ) en 

een constructieaandeel ( = gebouwwaarde ). De koper betaalt 10% registratierechten op 

het grondaandeel en 21% BTW op het constructieaandeel, respectievelijk bij iedere 

betaalschijf. Ook de kosten van de notariële akten worden door de koper aan de notaris 

vereffend. 

 

Tienjarige aansprakelijkheid 

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige 

aansprakelijkheid een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven 

privatieve en gemene delen en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars. 

 

De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van slecht uitgevoerde 

werken ( verborgen gebreken ) waarbij elke andere schade of vergoeding uitgesloten is. 
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Eens er overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de bouwpromotor niet meer 

verantwoordelijk voor zichtbare gebreken ( artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek  

 

Leveranciers en aannemers van de bouwpromotor 

De keuze van alle materialen, toestellen, etc.. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die door 

de bouwpromotor wordt aangeduid.  

Alle werken worden uitgevoerd door de aannemers aangeduid door de bouwpromotor. 

 

Zettingen 

Er wordt speciaal aandacht op gevestigd dat in de eerste jaren ter plaatse van de voegen 

en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, zich lichte uitzetting of 

krimpscheurtjes kunnen voordoen die echter geen enkel gevaar opleveren voor de stabiliteit. 

Deze uitzetting / krimpscheurtjes zijn inherent aan elke bouwmethode en dienen als dusdanig 

door de kopers aanvaard te worden.  

Om deze reden wordt afgeraden al te luxueuze schilder- en decoratiewerken onmiddellijk na 

ingebruikname te laten uitvoeren.  

Noch de bouwpromotor, noch de architect, noch de ingenieur, noch de aannemer kunnen 

hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. 

 

Uitvoeringstermijn 

 

Het einde van de privatieve werken is vastgelegd op 375 werkdagen na de begindatum, 

zoals vastgelegd in het contract. Weerverletdagen en officiële verlofdagen worden niet in 

rekening gebracht als werkdag. 

Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare dagen ( weerverletdagen ) worden 

beschouwd: dagen met en/of minimumtemperaturen onder 0°C, en/of meer dan 2 uur 

regen per etmaal, en/of maximum windsnelheden boven 60km/uur.  

Supplementaire werken en wijzigingen aan het contract, geven recht op een evenredige 

verlenging van de uitvoeringtermijn. 

 

Normeringen 

De aanpassingen om te voldoen aan de normen die van kracht worden tijdens het bouwen 

en niet bekend waren op datum van de aanvraag van de bouwvergunning, zullen 

aangerekend worden aan de kopers van het kavel.  

Eerste opkuis 

De woning wordt voor de voorlopige oplevering bostelschoon gemaakt, met verwijdering 

van alle puin en bouwafval. De ramen krijgen een eerste schoonmaakbeurt om eventuele 

gebreken duidelijk op te merken. 

Betaling 

Alle betalingen gebeuren contant tenzij er een afwijkende bepaling in de overeenkomst 

staat.  

Elke opeisbare factuur is betaalbaar op de woonplaats van de bouwpromotor. Het bedrag 

daarvan dat niet geregeld is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder 
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ingebrekestelling worden vermeerderd met een laattijdigheidsintrest van 1% per maand 

laattijdigheid.  

 

Indien de laattijdigheid langer dan 15 dagen duurt na het versturen van een herinneringsbrief 

via aangetekend schrijven, zal de schuld daarenboven van rechtswege worden verhoogd 

met een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding ten belope van 10% van het 

bedrag van de schuld met een minimum van €150,00. Het eventueel afstand doen van de 

betaling der intresten of schadevergoeding zoals hierboven voorzien, zal enkel mogelijk zijn 

mits een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de bouwpromotor. 

Vorderingen wegens laattijdige oplevering, voor zover van toepassing, kan de koper niet in 

mindering brengen van de afrekening.  

Als het werk de gemeenschappelijke eigendom is van meerdere personen, zijn deze 

hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze overeenkomst 

verplicht.  

 

Oplevering/ingebruikname 

U zal ten gepaste tijde worden uitgenodigd door de bouwpromotor voor de voorlopige 

oplevering ter goedkeuring van de werken. Op dat moment, en uiteraard mits de volledige 

betaling is gebeurd, is het U toegestaan uw intrek te nemen in de woning. Vanaf dat 

ogenblik mag U op eigen initiatief werken laten uitvoeren. 

De waarborgtermijn bedraagt 1 jaar en vangt aan bij de ondertekening van het proces-

verbaal van voorlopige oplevering of bij de stilzwijgende oplevering ( de datum waarop de 

woning in gebruik genomen wordt). 

Van eventuele vorderingen van de koper op een vergoeding wegens laattijdige oplevering, 

zal melding gemaakt worden in het PV van voorlopige oplevering. In zoverre hiervan geen 

uitdrukkelijke melding wordt gemaakt, dan verzaakt de koper onherroepelijk aan deze 

vordering.  

Betalingswijze conform de Wet Breyne 

De bouwheer levert een voltooiingsgarantie verstrekt door een erkende financiële instelling. 

Aan alle wettelijke verplichting volgens de WET BREYNE wordt voldaan. 

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald worden: 

1. Bij ondertekening compromis is er een voorschot te betalen van 5% van de totaalprijs. 

2. Bij de notariële akte is het saldo te betalen van het grondaandeel + reeds vervallen 

constructieschijven 

3. CONSTRUCTIESCHIJVEN: 

o SCHIJF 1     15% na het gieten van de kelders 

o SCHIJF 2     15% na het leggen van de vloerplaat op het gelijkvloers 

o SCHIJF 3     10% na het leggen van de gewelven boven het gelijkvloers 

o SCHIJF 4     10% na het leggen van de gewelven boven de 1ste verdieping 

o SCHIJF 5     10% na het leggen van de gewelven boven de 2de verdieping 

o SCHIJF 5     10% na het leggen van de dakbedekking 

o SCHIJF 6     10% na het plaatsen van het buitenschrijnwerk 

o SCHIJF 7     10% na uitvoering van de bezettingswerken 

o SCHIJF 8      5% na het plaatsen van de vloeren 
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o SCHIJF 9      2,5% na het plaatsen van de binnendeuren 

o SCHIJF 10    2,5% bij voorlopige oplevering en afgifte van de sleutels 

Iedere schijf te verhogen met de verschuldigde btw. 

Notariële akte 

De notariële akte zal verleden worden door geassocieerde notarissen Van Noten & Verholen 

te Willebroek, eventueel met tussenkomst van een tweede notaris gekozen door de kopers. 

De aanduiding van een tweede notaris brengt geen verhoging van de kosten met zich mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITVOERINGSDETAIL 
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DEEL 1 - RUWBOUW WINDDICHT 

 GRONDONDERZOEK 

Tijdens de ontwikkeling van de verkaveling werd een uitgebreid geotechnisch 

grondonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit:  

o een algemeen voorafgaande studie van de bestaande ondergrond voor de 

volledige grondoppervlakte 

o een algemeen verkennend grondonderzoek bij middel van sonderingen ter bepaling 

van de conusweerstand, enkele boringen en opmeting van de terreinhoogtes;  

 

Dit maakt het mogelijk op voorhand de draagkracht van de ondergrond te bepalen en het 

juiste type fundering voor deze woning te voorzien. Dit biedt u zekerheid betreffende de 

stabiliteit van uw woning en vermijdt bijkomende onverwachte kosten. 

 WERFINRICHTING EN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN AFSLUITEN VAN DE BOUWPLAATS 

De bouwpromotor voorziet een werfkeet en sanitair gedurende de ganse tijd van de 

bouwwerken.  

De bouwpromotor zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. 

Deze afsluiting belet dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. Haar 

onderhoud valt ten laste van de bouwpromotor gedurende de ganse tijd. De bouwpromotor 

heeft het recht om publiciteit aan te brengen op de afsluitingen en andere hiervoor 

toestemming te geven. Bij de beëindiging van de werken wordt de afsluiting verwijderd op 

kosten van de bouwpromotor.  

De bouwpromotor zorgt voor een zorgvuldige stapeling en afdoende bescherming van de 

aangevoerde bouwmaterialen en zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. Het 

afvoeren van bouwafval is voor rekening van de bouwpromotor. 

Op het einde der werken zal de bouwpromotor zijn werfinstallatie, alle over gebleven 

bouwmaterialen en alle verpakkingsmaterialen van bouwmaterialen wegvoeren. 

 VOORBEREIDENDE WERKEN EN INPLANTING 

Deze omvatten alle werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken, zoals het rooien van 

bomen en struiken, nivelleren van het terrein, alle noodzakelijke werken om de schade aan 

aanpalende panden te voorkomen, eventueel het verlagen van het grondwaterpeil, zodat 

de werken in de beste omstandigheden kunnen uitgevoerd worden. Het grondwaterpeil 

wordt onderzocht bij de aanvang van de funderingswerken. De inplanting van de nieuwe 

gebouwen wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de 

bouwvergunning. Bij het uitzetten van de gebouwen kunnen zich kleine wijzigingen voordoen 

aan de afmetingen. De architect zal deze wijzigingen verwerken op de plannen.  

 REGENWATERPUT 

Er wordt een gemeenschappelijke regenwaterput in getrild beton met een inhoud van 10.000 

Liter geleverd en ingegraven op een plaatst zoals op het uitvoeringsplan voorzien.  

Tussen de regenwaterput en de appartementen wordt een regenwater aanzuigleiding 

geplaatst voor de voorzieningen voor gebruik van het regenwater in de privé toiletten en 

een gemeenschappelijke dubbeldienstkraan ( voor het reinigen van de gemene delen ). Het 

inspectieluik wordt aangebracht op de put. 
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De overloop van de regenwaterput wordt via een terugslagklep aangesloten op de 

gemeenschappelijke vijver achteraan op het perceel. 

Bovendien wordt er één of meerdere septische put(ten) van  15.000L in beton geplaatst. In 

de septische put komt alleen afvalwater van toiletten terecht, de overloop loopt rechtstreeks 

in de riolering. De vaste bestanddelen worden afgebroken door bacteriële werking. Ook 

deze put wordt opgemetst.  

 

 GRONDWERKEN 

De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het uitvoeren 

van de funderingen en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen 

te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, rioleringen, onderzoekskamers en 

eventuele drainingswerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig van de uitgravingen 

zullen terug uitgespreid worden op het terrein en gebruikt worden voor de 

grondaanvullingen. Eventuele overtollige aarde blijft opgehoopt op het terrein. 

 FUNDERINGSWERKEN 

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn indicatief en worden 

definitief bepaald door de studie van de stabiliteitsingenieur die zich baseert op de 

resultaten van het bodemonderzoek. De ingenieur bepaalt het exacte funderingstype, de 

afmetingen en de betonsamenstelling. De aardingslus is voorzien onder de funderingen. De 

fundering wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur. 

 RIOLERING 

Alle nodige rioleringsbuizen en hulpstukken voor de afvoer van fecaliën, zeep- en regenwater 

zijn voorzien in PVC  ( BENOR goedgekeurd ). De binnenmaten zijn berekend om een goede 

afwatering te verzekeren. Ze worden met voldoende helling geplaatst. 

Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust 

met de vereiste reukafsluiters.  

De aannemer behoudt zich het recht voor om het getekende rioleringsnet te veranderen 

indien de grondtoestand of de studie dit vereist.  

 

 EPB-NORMEN 

De geciteerde EPB-normen en andere zijn deze, welke van toepassing zijn op datum van 

bouwaanvraag.  

 

 METSEL- EN BETONWERKEN  

De verdiepingsvloeren, kolommen en balken worden uitgevoerd volgens de 

stabiliteitsgegevens van het studiebureau.  

 

Het metselwerk van de buitenmuren begint vanaf de vloerplaat van het gelijkvloers. 

Het is samengesteld uit:  

 Een gevelsteen vermetst in halfsteensverband 

 Een geventileerde spouw 

 Een isolatie conform de geldende EPB-regelgeving. Type: PUR of PIR 

 Een snelbouwsteen van 14cm of 19cm dikte conform de instructies van de ingenieur 

stabiliteit. 
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De traphal en de volumes op de eerste verdieping worden afgewerkt met vezelcement 

gevelpanelen. Muursamenstelling:  

 Vezelcementpanelen op een aangepast regelwerk 

 Een geventileerde spouw 

 Een onderdakfolie 

 Een isolatie conform de geldende EPB-regelgeving. Type PUR of PIR 

 Een snelbouwsteen van 14cm of 19cm dikte conform de instructies van de ingenieur 

stabiliteit. 

 

Het binnenspouwblad van de buitenmuren wordt opgetrokken met blokken in keramische 

steen van 14cm dikte (snelbouwsteen) 

 

De dragende binnenmuren worden opgetrokken in keramische steen van 19 en 14cm dikte.  

 

De niet-dragende binnenmuren worden uitgevoerd in keramische steen van 9 en 14 cm 

dikte.  

 

De scheidingsmuren tussen de appartementen zijn uitgevoerd in snelbouw van 14cm  met 

daartussen een akoestische isolatie. Dit zorgt voor een normale akoestische scheiding tussen 

de verschillende appartementen. 

Onderaan de wanden van het gelijkvloers en op de dakplaat worden isolatie-stenen 

geplaatst om de koude-bruggen te vermijden. (type: Lambda-bloc van Ploegsteert of 

gelijkwaardig). 

 

Metalen liggers worden conform de stabiliteitsgegevens gebruikt om de verdiepingsvloer te 

dragen.  

 

De gevelstenen worden geplaatst na het metsen van de snelbouwsteen en het plaatsen van 

de isolatie.  

 

Op het gelijkvloers worden alle raam- en deurdorpels voorzien in blauwe hardsteen van 5cm 

dikte. Alu-dorpels worden enkel voorzien op de verdieping.  

De dorpels worden steeds met een lichte helling naar buiten toe geplaatst.  

 

De draagvloeren zijn overal voorzien in beton conform het plan van de ingenieur stabiliteit 

(welfsels boven de kelder en boven de 2de verdieping en breedplaatvloeren boven het 

gelijkvloers e, 1ste verdieping). 

 

 DAKWERKEN 

 

Bovenop het hellingsbeton wordt een dampscherm aangebracht met daarop een 

isolatielaag. De afdichting zelf (inclusief de dichting van de dakopstanden en de dakkolken) 

wordt uitgevoerd in EPDM of evenwaardig. 
Er wordt een dakrandprofiel voorzien. 

 

 VENTILATIE/VERLUCHTINGEN 

 

Het ventilatiesysteem zal worden aangebracht volgens de voorgeschreven EPB-normen.  

Het ventilatie-systeem is van het type C+.                                                                                         

Dit houdt in dat verse lucht via roosters op natuurlijke wijze wordt binnengebracht in de de 

‘droge ruimtes’ zoals leefruimte, slaapkamers,... De  ‘gebruikte’ lucht wordt afgevoerd in de 

‘natte ruimtes’ zoals badkamer, berging, keuken en toilet. Het systeem is vraaggestuurd wat 

inhoudt dat er rekening gehouden wordt met de reële aanwezigheid. Zo wordt de 

badkamer bv. extra geventileerd wanneer de detectoren aan de ventilatie-unit merken dat 
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de luchtvochtigheid in die ruimte stijgt door bv. het nemen van een douche. Op die manier 

wordt er nooit teveel of te weinig geventileerd. Tegelijk kan men zelf ook nog het systeem iets 

harder of zachter (4 standen) zetten door de ventilatie-schakelaar in de berging.  

 

 BUITENSCHRIJNWERKERIJ 

De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminiumprofielen 

van het merk Reynaers, type CS77 of gelijkwaardig. Het schrijnwerk wordt thermisch gelakt in 

een kleur door de architect te bepalen.  

Alle beglaasde delen bestaan uit dubbele beglazing (k = 1,0 W/m2K of beter) conform de 

vigerende glasnorm. Op de gelijkvloerse niveaus wordt het beglaasde buitenschrijnwerk 

voorzien van inbraakvertragende veiligheidsbeglazing (gelaagd glas).  

 LIFTEN 

 

Er is één personenlift voorzien in het gebouw gelegen te Baeckelmansstraat 117. 

De toegang tot de ondergrondse parkeerplaatsen gebeurd met een autolift. 

 

 TERRASSEN/ BALUSTRADES 

 

De terrassen op de verdiepen zullen bekleed worden met tegels die op tegeldragers worden 

geplaatst met open voeg.  

De terrastegels op het gelijkvloers worden gelijmd.  

Alle terrassen zullen voorzien worden in dezelfde tegel daar een mooie geheel te behouden 

van het gebouw. 

Waar aangegeven op plan zijn er terrasafbakeningen in gelaagd mat glas voorzien zodat de 

privacy naar buren wordt gewaarborgd.                                                                                                           

De glazen balustrades aan de straat en tuinzijde zal in gelaagd helderglas worden 

uitgevoerd.  

 

 TUIN EN OPRIT 

 

De groenzone vooraan en op de zijkant zijn gemeenschappelijk om een harmonisch geheel 

te waarborgen met hier en daar een hoger accent. 

 

Achteraan voorzien wij een mooie gemeenschappelijke aangeklede natuurlijke achterweide 

met vijver.  

 

 

DEEL 2 – TECHNIEKEN EN AFWERKING 

 BEPLEISTERING 

 

De muren in keramische steen worden in alle woonvertrekken bepleisterd.  

De uitspringende hoeken van muren, dagkanten, ramen en buitendeuren zijn voorzien van 

beschermende hoekprofielen. 

De plafonds worden in alle woonvertrekken bepleisterd. 

In het kelderverdiep blijft het metselwerk zichtbaar en wordt met mortelspecie meegaand 

opgevoegd. 
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 CHAPE: 

 

De vloerplaten van alle verdiepingen worden afgewerkt met een afwerkingschape. Deze 

chape wordt effen afgestreken en is geschikt voor het plaatsen van een vloerbekleding.  

De gelijkvloerse vloer wordt thermisch geïsoleerd  met gespoten PUR  volgens de EPB normen. 

 

 ELEKTRICITEIT 

 

De koper ontvangt een elektriciteitsplan waarop de voorziene mogelijke configuratie van de 

stopcontacten en lichtpunten staat aangegeven. Indien de elektriciteit voorziening nog niet 

is geplaatst mag de koper de plaatsen van de aangegeven punten wijzigen en 

vermeerderen of verminderen. Meer stopcontacten of lichtpunten betekent een meerprijs.  

Ook het wijzigen van plaats kan een meerprijs tot gevolg hebben. 

 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de Belgische normen 

en de elektriciteitsmaatschappij.  

Ieder appartement heeft een afzonderlijke teller ( 220V-40A ), die zich in het elektrische lokaal 

in de kelder bevindt.  

De zekeringskast zal geplaatst worden in de berging van het appartement.   

 

De levering en plaatsing van verlichtingsarmaturen is niet in deze aanneming inbegrepen.  

Enkel de verlichting van de garage en gemeenschappelijke delen zijn voorzien.  

.  

Alle gemeenschappelijk gebruik zal aangesloten worden op een aparte 

gemeenschappelijke meter. 

 

In de zekeringskast zal een druktoetsmodule geplaatst worden die later kan gebruikt worden 

voor uitbreiding naar domotica systeem. 

 

De installatie wordt gekeurd door een erkende organisme. 

 

Het is de klant niet toegestaan tijdens de bouw van zijn appartement zelf aanpassingen te 

doen aan de elektrische installatie, teneinde problemen met de keuring te voorkomen.  

 

Detail per appartement: 

 

o Videofoon: 

De videofoon wordt in ieder appartement geïnstalleerd in de hal of woonkamer. De 

hiermee verbonden parlofoonverbinding bedient de algemene deur van het portaal 

met elektrische slot.  

o Telefoon, kabel en internet:  

Er zijn 2 aansluitingen voor telefoon en kabeltelevisie voorzien in het appartement, 

één in de woonkamer en één in een slaapkamer. 

o Bel aan toegangsdeur:  

Aan de inkomdeur van het appartement wordt een belknop voorzien.  

o Rookmelder:  

Er zal één rookmelder worden geplaatst waar nodig. Bij een duplexappartement 

zullen er 2 rookmelders geplaatst worden. 

o Stopcontacten en schakelaars: 

De afdekplaatjes zijn van het merk NIKO Type: ORIGINAL WHITE 

o Installatie per appartement: 

Afhankelijk van de aanwezigheid van het Type kamer in het desbetreffende 

appartement is volgende elektrische installatie voorzien.  
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Hal:  

- 1 lichtpunt 

- Rookmelder 

- 1 stopcontact enkel 

- belinstallatie 

 

Toilet:  

- 1 lichtpunt + controlelampje 

 

WOONKAMER:  

- 2 lichtpunten 

- 4 stopcontacten dubbel 

- 2 stopcontacten enkel 

- 1 aansluiting voor telefoon, internet  

- 1 aansluiting kabel,-TV 

- Videofooninstallatie 

- 1 verwarmingsthermostaat 

 

Keuken:  

- 1 lichtpunt 

- 1 lichtpunt aan keukenblok 

- Aansluiting kookplaat 

- Aansluiting dampkap 

- Aansluiting oven 

- Aansluiting koelkast 

- Aansluiting microgolf 

- Aansluiting vaatwasser 

- 2 stopcontact enkel 

- 1 stopcontact dubbel werkblad 

 

Berging + CV:  

- 1 lichtpunt 

- 1 stopcontact enkel 

- 1 stopcontact wasmachine 

- 1 stopcontact droogkast 

- 1 kabel voor schakelaar ventilatie 

- 1 stopcontact 4dubbel in dlp goot  

- 1 stopcontact warmtepomp!!!!! 

 

Badkamer:  

- 1 lichtpunt aan plafond 

- 1 lichtpunt aan badmeubel 

- 1 stopcontact dubbel 

- 1 stopcontact enkel 

 

Nachthal: indien aanwezig 

- 1 lichtpunt 

- 1 stopcontact enkel 

- Rookmelder 

 

Slaapkamer 1: 

- 1 lichtpunt 

- 3 stopcontacten dubbel 

- 1 stopcontact enkel 
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- 1 aansluiting telefoon/internet 

- 1 aansluiting kabel,-TV 

 

Andere Slaapkamers: 

- 1 lichtpunt 

- 2 stopcontacten dubbel 

- 1 stopcontact enkel 

 

Per Terras of tuin:  

- 1 lichtpunt 

- 1 waterdicht opbouwstopcontact 

 

Berging kelder 

- 1 lichtpunt 

 

 CENTRALE VERWARMING 

 

o Warmtepomp / Vloerverwarming: 

De woningen worden overal voorzien van vloerverwarming,  

Een warmtepomp (type lucht/water) voorziet de appartementen van sanitair warm water en 

van verwarming. De berekening van de verliezen gebeurt volgens de in België geldende 

normen.        De berekening van de energiebehoeften berust op de basistemperatuur 

volgens de nieuwe EPB-normen. 

 

 AFWERKING VLOER/BETEGELING 

 

In alle vertrekken van het appartement is een keramische vloerbekleding voorzien,  behalve 

in de slaapkamers. 

Op de plaats waar muurtegels of keukenkasten voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst. 

Een zetvoeg wordt in de deuropening aangebracht. 

 

De keuze van vloertegels en plinten geschiedt in de toonzaal van de door de bouwpromotor  

aangeduide leverancier.  

 

De voorziene particuliere handelswaarde voor de levering van de tegels en plinten is als volgt 

 

o Handelswaarde levering vloertegels: 40,00€/m2 incl. btw 

o Handelswaarde levering plinten: 12,00€/m2 incl. btw 

 

De standaarduitvoering voorziet een plaatsing van gewone tegelformaat, 45x45 tot 60xc60 in 

vierkant geplaatst.  

Andere afmetingen, verbanden, mozaïeken, speciale motieven of friesen, diagonaal 

plaatsen en/of eventueel plaatsen van natuursteen of houden een wijziging van de 

plaatsingsprijs in.  

 

Alle voegen van vloertegels zijn standaard grijs.  

 

De koper kan binnen het vooropgestelde budget volledig vrij zijn keuze bepalen en hierbij 1 

type tegel per appartement kiezen. Indien de koper meer dan 1 type tegel wenst te laten 

plaatsen, dan zal een meerprijs van 15% op de leveringsprijs aangerekend worden voor het 
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groter aantal te bestellen verliestegels. Indien u toch zou kiezen voor een andere vloertegel  

in de badkamer zal er geen meerprijs aangerekend worden.  

 

In de badkamer en de toiletten is een wandbetegeling voorzien. 

 

De voorziene particuliere handelswaarde voor de levering van de betegeling in de 

badkamer  is als volgt 

 

o Handelswaarde levering betegeling: 40,00€/m2 incl. btw 

 

De voorziene plaatsen:  

 Sanibloc van de hangwc zal betegeld worden +/- 1,2m2 

 Douchewand  op volle hoogte  

 Tussen badmeubel en spiegel/spiegelkast  

 Onderaan bad en badrand  

 Boven bad +/- 60 cm boven bad. 

 

Op elke hoek zal er een hoekprofiel gebruikt worden.   

Alle voegen van de betegeling zijn standaard wit. 

De plaatsing wordt met de verantwoordelijke besproken. 

 

De voorziene particuliere handelswaarde voor de levering laminaat + ondervloer in alle 

slaapkamers is als volgt 

 

o Handelswaarde levering laminaat + ondervloer en plinten :  

 Type A: 35€/m2 incl. btw 

 Type B & C: 40€/m2 incl. btw 

 

 SANITAIRE INSTALLATIE 

 

o Sanitaire leidingen: 

 

De installatie zal voldoen aan de voorschriften van de plaatselijke waterdistributie 

maatschappij. 

De aanvoerbuizen voor warm en koud  bestaan uit kunststofbuizen ( Alpex met 

ommantelbuis ) en zijn voorzien van de nodige collectoren. 

Alle afvoerbuizen zijn in PVC-kunststof. 

De leidingen worden in de mate van het mogelijke ingebouwd. Daar waar ze zichtbaar zijn, 

worden ze geplaatst zonder afbreuk te doen aan het esthetische aspect.  

In de wasplaats wordt een aansluiting en waterafvoer voorzien voor de wasmachine en 

droogkast. 

Vanaf de door de watermaatschappij geplaatste watermeter wordt een hoofdafsluitkraan 

geplaatst.  

Elke woning heeft een afzonderlijke watermeter, voorzien van een afsluitkraan en een 

goedgekeurde terugslagklep. 

 

o Sanitaire toestellen: 

 

De voorziene particuliere handelswaarde voor het leveren van de sanitaire toestellen is als 

volgt:  
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o Handelswaarde leveren van sanitaire toestellen:  

 App. 1,2,8 en 12: 5.000,00 EUR incl. btw 

 App. 13 en 14: 6000.00 EUR incl. btw 

 App. 3,4,5,6,7: : 6000,00 EUR incl. btw 

 App. 9 en 11: 6500,00 EUR incl. btw   ( 2 hangwc’s ) 

 App. 10: 7000,00€ incl. btw     ( 2 hangwc’s ) 

 

De keuze van toestellen:  

 Hangwc + 1 handwasbakje 

 Ligbad met thermostatische mengkraan en handsproeier 

 Badmeubel  

 Douche wordt afgewerkt met een thermostatische mengkraan en sproeier met 

glijstang + douchebak 

 Eventueel douchewand/deur. 

 

De sanitaire toestellen zijn te kiezen bij onze leverancier Sterck 

 

 BINNENSCHRIJNWERKERIJ  

 

o Inkomdeur van het appartement: 

De inkomdeur van het appartement is voorzien van het type “Witlakdeur EI1-30/Rf 30’” met 

omlijsting en beantwoordt aan de voorschriften van de brandveiligheid.  De deuren worden 

geplaatst in schuifscharnieren en zijn voorzien van een cilinderslot en een inox deurkruk. 

 

o De Binnendeuren: 

Standaard: De binnendeuren zijn witlak tubespaan deuren in een witlak omlijsting en voorzien 

van een  aluminium kruk  en slot. 

In de showroom van onze leverancier kunnen ook andere deuren gekozen worden. 

De binnendeuren voor de bergingen in de kelder zijn vlakke tubespaan schilderdeuren 

voorzien van een aluminium kruk en cilinderslot met 3 sleutels. 

Gordijnkasten worden standaard niet voorzien. 

 

o De Binnentrappen: 

De trap van appartement 12 is een gesloten betonnen trap, bekleed met natuursteen.  

De trap in de appartementen 7 en 10 zijn gesloten draaitrappen type beuk. In appartement 

13 en 14 zijn het open rechte trappen in beuk 

 

 DE RAAMTABLETTEN 

 

De raamtabletten van de woonvertrekken zijn voorzien in composiet. Grote raamtabletten     

( groter dan 1,60m ) worden in verschillende stukken uitgevoerd.  

 

 KEUKENINRICHTING  

 

Alle basisaansluitingen ( water en elektriciteit ) zijn voorzien. 

De keuken is van een hoogwaardige kwaliteit. Onze keuken leverancier Sterck stelt voor uw 

woning een aangepaste keukeninrichting voor. 

 

De voorziene particuliere handelswaarde voor het leveren en plaatsen van de keuken is als 

volgt:  

 

o Handelswaarde leveren en plaatsen van keuken  

 Type A: 10.000,00 EUR incl. BTW 

 Type B: 12.000,00 EUR incl. BTW 
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 Type C: 15.000,00 EUR incl. btw 

 

Uitbreiding of wijziging van de inrichting is mogelijk mits verrekening.  

Van elke keuken wordt er steeds een tekening gemaakt, gekoppeld aan een detailplan.  

 

Indien u verkiest voor een natuursteen of composiet werkblad dan zal onze natuursteen 

leverancier Granidesign u graag bijstaan.   

 

 

 SCHILDERWERKEN: 

 

Schilderwerken zijn ten laste van de kopers 
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Adressen leveranciers:  

o Sanitair toestellen, keuken en verwarming 

Sterck nv 

www.stercknv.be 

Pierre Corneliskaai 40 

9300 Aalst 

 

o Natuursteen of composiet werkblad keuken 

Granidesign Culot 

www.granidesign-culot.be 

Neringstraat 4 

1840 Londerzeel 

Tel: 052/31.00.12 

Email: info@granidesign-culot.be 

 

o Vloeren en betegeling 

Tegels Van Den Bossche  

www.tegels.be 

Klein Mechelen 22 

2880 Bornem 

03/889.23.69 

 

o Binnendeuren / Laminaat / Parket 

Trappen Domino 

www.trappendomino.be 

Toonzaal: Brusselsesteenweg 188    

                 1730 Asse 

Tel: 02/454.52.32 

Email: asse@trappendomino.be 

 

 

Dit lastenboek is opgemaakt onder voorbehoud van alle wetsveranderingen 

en voorschriften aangaande de bouw alsook de stedenbouwkundige 

voorschriften die voortvloeien uit de toepassing van de regionale en lokale 

reglementeringen. 

 

In het belang van de klant en met het doel de kwaliteit van onze gebouwen 

te verbeteren, behouden wij ons het recht voor om dit lastenboek te wijzigen. 
 

 

 

 

 

 

http://www.stercknv.be/
http://www.granidesign-culot.be/
mailto:info@granidesign-culot.be
http://www.tegels.be/
http://www.trappendomino.be/
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Dit lastenboek bevat 24 genummerde pagina’s 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de 

verkoper. Elke pagina wordt geparafeerd.                                                                                      

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en grondig kennis te 

hebben van de inhoud.  

 

DATUM: 

 

 

DE KOPER(S) ( “ gelezen en goedgekeurd, naam en voornaam ) 

 

 

 

 

 

 

DE VERKOPER: Degero projectontwikkeling  

 

 

 

 

 

 

 


