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1. ALGEMEEN 
 

 

Dit verkooplastenboek verschaft de individuele kopers van de privatieven een duidelijk en beknopt overzicht 

van de kwaliteit en de afwerking van het gebouw en zijn omgeving. 

 

OMVANG 

Het project omvat 8 appartementen en een handelsruimte op de gelijkvloerse verdieping.  

In de ondergrondse kelder is parkeergelegenheid voorzien van tien wagens met een ruime fietsenstalling en 

privatieve bergingen.  

 

LIGGING  

Residentie Parkzicht is gelegen in de Stationsstraat die gekenmerkt wordt als een lokale verbindingsweg in het 

centrum van de gemeente Ardooie. Het project ligt op een loopafstand van de markt van Ardooie. Achterliggend 

sluit het perceel aan op de gemeentelijke parkzone die wordt bereikt via een publieke doorgang die langs de 

rechterzijde van het gebouw zich situeert en die ook dienst doet als toegangsweg naar de ondergrondse kelder. 

Hierbij ontstaat een belangrijke hoek van het gebouw die een uitnodigende openheid creëert tussen de 

Stationsstraat en het achterliggend parkgebied, waarbij haar stedelijke en openbare functie werkelijk een 

hoeksteen van het binnengemeentelijk weefsel is.  

 

ORIENTATIE 

Alle appartementen hebben een terras aan voor- en/of de achterzijde van het project, zodat er steeds kan 

worden genoten van zon en omgeving.  

De inplanting van het gebouw wordt gekenmerkt als een rechthoekig gebouw die vertrapt is langs zuid- en 

westzijde en die aansluit op de bestaande gemene muur langs de linkerzijde.  

Tussen het appartementsgebouw en de in- en uitrit ondergrondse parking zijn er groen achterliggende zones die 

gebruikt worden als tuin voor de achterliggende gelijkvloerse appartementen.  

Door het gradueel overgaan van publiek (park) naar privaat (tuin) en het samenspel van groen achterliggende 

ruimte nestelen de gelijkvloerse appartementen zich als het ware in een groene omgeving.  

 

BEREIKBAARHEID 

Qua bereikbaarheid scoort dit project zeer goed! 

Het project is gelegen op wandelafstand van de markt van Ardooie. 

Daarnaast is er een vlotte verbinding met de auto naar de oprit A17/E403 autosnelweg van Brugge naar Kortrijk 

die ten westen van de gemeente ligt.  
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PARKEREN 

Er is een publieke doorgang voorzien van de Stationsstraat naar het achtergelegen park (Volkspark) langsheen 

de rechterzijde van het gebouw en die gecombineerd wordt met de toegang naar de ondergrondse garage. 

De ondergrondse parking bestaat uit acht autostaanplaatsen en twee afgesloten garageboxen. Dit aangevuld 

met een ruime fietsenberging en bergingen die toebehoren aan de appartementen en de handelsruimte. 

 

ARCHITECTUUR 

Architectenbureau Verfaillie - Boucquet, realiseert met dit nieuwbouwproject een stijlvol appartementsgebouw 

in het centrum van de gemeente Ardooie. Er wordt gekozen voor een sterk architecturaal gebouw die 

geconcipieerd wordt als een alzijdig gebouw, waarbij elke zijde met uitzondering van de gemene muur een 

uitzicht biedt op het park, markplein of straatbeeld. 

Hierbij blijft de keuze voor zeer duurzame materialen die een mooi esthetisch geheel vormen en waarbij de 

goede technische uitvoering de prioriteit is. 

Het residentieel karakter van het gebouw wordt onder meer bepaald door: 

- Woonkwaliteit:  alle appartementen zijn ingezet voor een zo open mogelijke leefruimte die een gevoel 

van ruimte geven en die worden versterkt door grote ramen die zorgen voor een bijzondere lichtinval.  

- Buitenruimte: alle appartementen hebben ruime, functionele terrassen.  De terrassen op verdieping 1 

zijn voorzien van inpandige terrassen die het uitzicht van het gebouw bepalen maar eveneens zorgen 

voor extra ademruimte aan de leefzones.  

- Organisatie: ieder appartement beschikt over een algemene inkomhal met vestiaire, afzonderlijk 

toilet, badkamer, ruime slaapkamers en een living met open keuken.  

Het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen zorgt ervoor dat het gebouw zich perfect integreert in de 

omgeving. Door het gebruik van baksteen refereert het naar de baksteenarchitectuur die aanwezig is in het 

straatbeeld.  

Het uitgangspunt van het project is een stijlvolle en hedendaagse baksteenarchitectuur, die focust op 

kwaliteitsvol wonen met veel aandacht voor licht en lucht. 

De combinatie van de compactheid, de oriëntatie en de materialen leggen de basis voor het gevraagde 

energetisch gebouw waarbij de gevraagde EPB normen worden bekomen.  
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2. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW – BIJZONDER LASTENBOEK 
 

 

2.1  DOEL DER AANNEMING 

Het werk omvat het oprichten van een appartementsgebouw met handelsruimte volgens de plannen en bestek 

opgemaakt door Architectenbureau Verfaillie - Boucquet . 

De werken worden uitgevoerd volgens de hiernavolgende beschrijving. De koper is vrij bepaalde 

afwerkingsposten in zijn privé-gedeelte te wijzigen, voor zover dit geen afbreuk doet aan het concept en/of de 

technische en esthetische waarde van het geheel. 

 

Veiligheid en opkuis 

De werf voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.  

Voor de voorlopige oplevering wordt het terrein ontdaan van alle werfafval en wordt het gebouw 

borstelschoon gemaakt. 

 
EPB-studie 

Dit project valt onder de energieprestatieregelgeving waardoor een E-peil eis geldt. Er wordt een 

energieprestatiecertificaat (“EPC bouw”) opgesteld door de EPB-verslaggever bvba Peritas, Laarstraat 3 , B-

2610 Antwerpen.  

 

Het certificaat is een onderdeel van de EPB-aangifte. Dit certificaat wordt enkel opgesteld voor gebouwen 

waarvoor een E-peil eis geldt. Het EPC bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of 

vanaf de datum van de ingebruikname.  
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2.2  GESLOTEN RUWBOUW 

 

2.2.1 GRONDWERKEN 

De grondwerken omvatten de graafwerken volgens de afmetingen van de architectuurplannen en de 

stabiliteitsstudie voor het uitvoeren van de vloerplaat. 

 

2.2.2 KELDER EN FUNDERINGEN  

De funderingen en kelder worden uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie van de raadgevende ingenieur en 

rekening houdend met de resultaten van het grondonderzoek - sonderingen. Eventuele alternatieve 

funderingsmethoden ten gevolge van de aard van de grond, gebeuren op initiatief en voor rekening van de 

promotor. De maatvoering van de kelder is dan ook indicatief na het uitvoeren van de stabiliteitsstudie.  

Overeenkomstig het AREI (algemeen reglement op de elektrische installatie) wordt er een aarding lus geplaatst 

onderaan de fundering tot het bekomen van een spreidingsweerstand kleiner dan 30 Ohm voor een gekeurde 

aansluiting van de elektrische installatie.  De aarding lus volgt de fundering van de buitenmuren en wordt 

opgetrokken op de plaats van de teller.   

 

Rioleringsstelsel: 

De riolering wordt uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen en is opgesplitst tussen sanitair afvalwater 

en regenwater volgens het principe van een gescheiden stelsel. Ze wordt via de nodige putten aangesloten aan 

de straatriolering. Het tracé verloopt volgens het rioleringsplan van de architect en studie opgemaakt door 

Geberit. De rioleringsbuizen worden geplaatst met voldoende helling en de nodige toezichtputten.  De 

toegepaste materialen zijn Benor-gekeurde PVC-buizen in de volle grond en PE-buizen in opbouw,  opgehangen 

aan het plafond / de wand. 

 

Regenwater: 

Het gebouw heeft twee regenwaterputten met een recuperatiesysteem voor de gelijkvloerse appartementen 

(App. 0.1 en 0.2). Vanuit de regenwaterput is een aanzuigdarm voorzien en geïnstalleerd. Door dit 

milieuvriendelijk systeem is het gebruik van regenwater mogelijk voor de buitenkraan, wc, lavabo en 

wasmachine berging.  

 

2.2.3 GEVELBEKLEDING 

In de gevels wordt gebruik gemaakt van lichtgrijs gevelmetselwerk met zachte nuances. 

De kroonlijst op de voor-,  zij- en achtergevel wordt uitgevoerd in blauwe hardsteen. 

Op de gelijkvloerse verdieping wordt de handelsruimte uitgewerkt als een sokkel in de gevel door gebruik te 

maken van natuursteen gevelbekleding.  

Bij de inpandige terrassen zullen de plafonds uitgewerkt worden in een witte kleur.  
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De zichtbare gemene muur links (die uitsteken boven de aanpalende gebouw) wordt geïsoleerd en afgewerkt in 

lichtgrijze vezelcementleien. 

 

 

 

 

2.2.4 THERMISCHE ISOLATIE 

De thermische isolatie is conform de EPB-eisen. De doelstellingen zijn: beperking van het brandstofverbruik, 

verhoging van het thermisch comfort en gelijktijdig verbetering van de akoestische isolatie. Per appartement 

dient voldaan te worden aan het maximale E-peil van E40 volgens de vigerende normeringen.  

 

2.2.5 DAKBEDEKKING 

De platte daken worden uitgevoerd met een epdm of roofing afdekking volgens de regels van de kunst.  

De nodige tapbuizen voor het regenwater worden uitgewerkt en waterdicht afgesloten met de 

regenafvoerleidingen in polyethyleen buizen via de kokers en parkeergarage.  

 



 

RESIDENTIE PARKZICHT 7 

2.2.6 BUITENSCHRIJNWERK  

Alle ramen en raamdeuren zijn voorzien van een dubbel isolerende beglazing (conform studie EPB). 

Het totale project zal voldoen aan de norm van de veiligheidsbeglazing. Kleine kleurverschillen in het glas zijn 

mogelijk naargelang de diktes van het glas of dergelijke.  

Er wordt gekozen voor standaard buitenschrijnwerk in aluminium, in een zwarte kleur. De meeste ramen zijn van 

het draai-kip type. Er zijn hefschuiframen voorzien ter hoogte van de terrassen in de voor- zij- en achtergevel. Er 

wordt zonwerende beglazing voorzien waar nodig (volgens de EPB-normen). Er is buitenzonwering toegepast 

voor verschillende appartementen. 

De exacte draai -en schuifrichting van de ramen is in te kijken op de uitvoeringsplannen bij bouwheer of 

makelaar. 
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2.2.7 TERRASSEN EN BORSTWERINGEN 

De terrassen aan de voor- en achtergevel worden afgewerkt met beplanking of andere (nog verder te bepalen 

door architect). In functie van een correcte detaillering in functie van isolatie en afwatering bevindt de 

terrasafwerking zich ca. 1 cm hoger dan het vloerpas binnen.  

De balustrades worden voorzien in zwartgelakt aluminium of staal. In de voor-, zij- en achtergevel zijn balustrades 

V-vormige aluminium of stalen spijltjes balustrade voorzien.   
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2.3  VOLTOOIINGSWERKEN PRIVATIEVE DELEN 

 

2.3.1    CHAPE & VLOERISOLATIE 

Er is een vloeropbouw voorzien van het type “zwevende vloer”: 

- gespoten en geschuurde PU-isolatie (in functie van de vloerverwarming). 

- akoestische mat. 

- vloerverwarming voor appartementen 1.4 - 1.6 - 2.7 - 2.8. 

- zwevende (gewapende) chape van +/-10 cm (chape niveau  in functie van de gekozen vloerdikte of 

parketdikte). 

- vloerafwerking (zie verder). 

 

2.3.2 BEPLEISTERINGEN 

Alle wanden en plafonds in de privatieven worden met witte bepleistering of met een vlakke spuitplamuur 

afgewerkt.  

De graad van afwerking is dermate dat er nog voorbereidende werken dienen te gebeuren (bijplamuren, 

gladschuren,...) teneinde te kunnen overgaan tot de schilderwerken. De beoordeling van de gladheid van het 

pleisterwerk gebeurt niet bij scheerlicht. 

In de autobergplaatsen, bergingen, technische lokalen en andere is zichtbaar metselwerk of beton voorzien.  

De betonnen predallen en plafonds blijven er eveneens zichtbaar.  Het metselwerk zal opgevoegd worden. 

 

2.3.3 PARKETVLOEREN EN PLINTEN 

Het volledige appartement (behalve badkamer, keuken, berging en toilet) wordt voorzien van een parketvloer 

met volgende kenmerken: 

- samengestelde parket. 

- dikte: 15 mm, waarvan toplaag 4mm.  

- houtsoort: eik in kwaliteit 1bis of rustiek. 

- behandeling: volgens keuze koper uit naturel of wit geolied. 

- handelswaarde: 80 €/m² (excl. btw, incl. geleverd en geplaatst). 

Voor de plinten is gekozen voor een sobere mdf plint, gegrond lakt. Deze is mee te schilderen met de muren, 

waardoor hij zo weinig mogelijk opvalt. 

 

Indien de koper wenst de bestelling te plaatsen op eigen initiatief, dan wordt er een minprijs toegepast ten 

bedrage van 65% van de voorziene handelswaarde. 
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2.3.4 STENEN BEVLOERINGEN EN WANDBETEGELING 

Keuken/bergingen/toilet (vloerbetegeling): 

- type: volgens keuze bij de door de bouwheer geselecteerde aannemer/toonzaal.  

- handelswaarde: 45€/m² (excl. btw, excl. plaatsing incl. geleverd).  

- formaat: naar keuze, met bijhorende plinten. 

- plaatsing:  recht. 

 

Badkamer (vloer- en wandbetegeling): 

- type: volgens keuze bij de door de bouwheer geselecteerde aannemer/toonzaal  

- handelswaarde: 45€/m² (excl. btw, excl. plaatsing incl. geleverd).  

- formaat: naar keuze, met bijhorende plinten. 

- plaatsing:  recht. 

Er zijn wandtegels voorzien boven het bad tot plafondhoogte, idem voor de douche.  

Indien de vloeren of wandbetegeling niet door de verkoper dienen geplaatst te worden, wordt een bedrag door 

LAFAUT INVEST nv terugbetaald aan de koper dat op volgende manier wordt bepaald: Aantal vierkante meters 

x (H.W. – 45 % van de H.W.) + plaatsingskosten (€15/m²). 

 

2.3.5 GELUIDSISOLATIE 

In functie van het akoestisch comfort van de individuele units worden de vloer en/of wanden ontdubbeld. Zo 

zal tussen de verdiepingen een akoestische mat + een zwevende chape voorzien worden, en waar mogelijk 

zullen de wanden ontdubbeld worden met tussenliggende akoestische isolatie.  

 

2.3.6 BINNENDEUREN 

De binnendeuren in de privatieve delen zijn vlakke volspaan- tubespaan schilderdeuren met hoogtemaat 

211cm in een multiplex omlijsting met inox deurbeslag. De deuren zijn standaard voorzien van 3 paumellen en 

inox L-kruk (19mm). De slotkasten van de deuren worden standaard niet doorboord. Het toilet wordt voorzien 

van een vrij/bezet slot.  

(Op specifieke vraag van de kopers kunnen de binnendeuren voorzien worden van een blokkader mits 

meerprijs.) 

 

2.3.7 MEUBILAIR & SCHILDERWERKEN 

Het los en vast meubilair (zoals een ingebouwde kast) is enkel ten titel van inlichting en schikking op de plannen 

getekend, het is niet voorzien.  De keukeninrichting en het lavabomeubel met spiegelpaneel in de badkamer zijn 

wel voorzien (zie verder). 

De schilderwerken en voorbereidingen hiervoor zijn, in de privatieve delen, niet voorzien. 
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2.3.8 KEUKENINRICHTING  

Door de bouwheer wordt per type appartement een keuken en keukenuitrusting uitgekozen en aangeboden.  

Keuken met handelswaarde €12.000,00 voor appartementen 0.1, 0.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 en 2.7. 

Keuken met handelswaarde €14.000,00 voor appartement 2.8. 

De koper beschikt over de mogelijkheid de betrokken leverancier een variant keukenconcept te laten uitwerken 

voor een aangepaste prijs. Voor elke keuken zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen 

en technische documentatie van alle toestellen. De keukens omvatten twee of meerdere kolomkasten conform 

de grootte van het appartement en bovenkastjes waar mogelijk. De tekeningen van de verkoopplannen zijn 

hiervoor bepalend en gelden als basis voor wijzigingen en verrekeningen.  

 

Indien de keuken niet door LAFAUT INVEST nv dient geplaatst te worden, dan wordt een bedrag in mindering 

gebracht dat gelijk is aan de H.W. - 45% van de H.W.  

 

2.3.9 VERLAAGDE PLAFONDS 

Plaatselijk zullen er verlaagde plafonds aangebracht worden in functie van wegwerken van ventilatieleidingen 

tussen de badkamers, toiletten, … en de ventilatie-unit. Dit zal zich enkel beperken in bijvoorbeeld : inkomhal, 

nachthal, badkamer of toilet (dit is niet van toepassing voor slaapkamers en leefruimtes*). Indien de verlaagde 

plafonds in gyproc worden uitgewerkt, zullen deze reeds geplamuurd worden en een eerste witte schilder laag 

krijgen door de bouwheer. 
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2.4  VOLTOOIINGSWERKEN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

 
Er wordt ook grote aandacht gegeven aan een stijlvolle afwerking van de gemene delen en lift. 

 

2.4.1 INKOMHAL / TRAPHAL 

De inkomhal en de traphal worden ingericht door de architect tot één degelijk en esthetisch geheel. Hierbij 

wordt geopteerd voor een steense afwerking voor zowel de vloer, de trap als de trapbordessen, zodat dit één 

mooi esthetisch geheel vormt. De wanden en de onderzijde van de trap worden gepleisterd.  

 

De beglaasde aluminium ingangsdeur van de gemeenschappelijke inkomhal, wordt voorzien van een elektrisch 

slot, te bedienen vanuit de appartementen. De deur wordt voorzien van een vaste knop aan de kant van het 

inkomsas en éénzijdig met een kruk aan de kant van de appartementen. Deze deur is eveneens te openen met 

een sleutel. De trap wordt voorzien van een handgreep in metaal of aluminium. 

 

 

 

2.4.2 PARKEERGARAGE 

De parkeergarage is voorzien van een gepolierde betonvloer. 

 
2.4.3 KELDERBERGINGEN 

De kelderbergingen worden voorzien van een gepolierde betonvloer.  
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2.4.4 INKOMDEUREN 

De inkomdeuren van de appartementen worden uitgevoerd, beantwoordend aan de brandweerbeveiliging ( EI 

30 min brandweerstand). Elke appartement heeft een inbraak vertragende inkomdeur tussen traphal en inkom 

appartementen. Deze deuren zijn voorzien van een 3-puntssluiting en een veiligheidscilinder en veiligheidsrosas 

(inox).  

Er is een vaste knop (inox) aan de buitenzijde en ½ inox L-kruk (19mm) langs de binnenzijde.  

De inkomdeur van ieder appartement is van een cilinderslot voorzien, dit in combinatie met het slot van de 

ingangsdeur. 

De binnenzijde van deze deur is te schilderen naar eigen keuze. Aan elke voordeur is een individuele bel, alsook 

het nummer van het appartement voorzien. 

 

* Nota betreffende veiligheidsdeuren : 

Omwille van het meer puntslot en de veiligheidscilinder is deze deur reeds goed beveiligd. 

 

2.4.5 SCHILDERWERKEN 

De gemene delen van het gelijkvloers en de verdiepingen zoals muren, plafonds, inkomdeuren (buitenzijde), 

tussendeuren, houtwerk, liftdeur … enz. worden op aangeven van de architect geschilderd in kleuren die de 

standing van het project ten goede komen. De privatieve gedeelten, t.t.z. de appartementen zelf, worden niet 

geschilderd, noch behangen en zijn ten laste van de koper. 

 

2.4.6 DIVERSEN 

Er zijn in alle gemeenschappelijke delen aangepaste verlichtingsarmaturen, alsook buitenverlichting, volgens 

keuze architect en bouwheer. 
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2.5  TECHNISCHE UITRUSTING 

 

2.5.1 AANSLUITINGEN 

Een voorlopige zekeringkast voor de voorziening van elektriciteit gedurende de werkzaamheden is voorzien.  De 

definitieve gas-, elektriciteit- en waterteller, alsook de aansluiting en nodige keuringen zijn ten laste van de koper. 

Alle aansluitingskosten en leveringen voor de inwerkingstelling van tv-distributie, de privatieve aansluiting, 

opening van aansluiting of teller en huur zijn ten laste van de kopers. 

De tellers zullen voorzien worden conform voorschriften van FLUVIUS en FARYS in de teller lokalen in de 

ondergrondse laag. 

Elk appartement krijgt individuele meters en voor de gemeenschappelijke delen zal er een afzonderlijke 

elektriciteitsmeter en een afzonderlijke watermeter zijn. 

 

 

2.5.2 ELEKTRICITEIT 

Netspanning 230 Volt. 

De elektrische inrichtingen beantwoorden aan de gegevens van de stroom leverende maatschappij en de 

gangbare reglementen dienaangaande ; zij worden vóór de ingebruikstelling goedgekeurd door een erkende 

keuringsorganisatie.   

 

De aansluitingskosten zijn ten laste van de koper.  

De elektriciteit wordt in elk appartement aangesloten op een individuele teller.  

Er is een afzonderlijke teller voor de elektriciteit van de gemene delen met deeltellers, voor de parkeergarage, 

buitenverlichting in- uitrit ondergrondse parking. 

De leidingen in de appartementen worden volledig in muren en plafonds ingewerkt. In de  overige lokalen 

worden de leidingen zichtbaar geplaatst, dit alles volgens de wettelijke voorschriften.   

Alle lokalen worden voorzien van de nodige lichtpunten volgens de aanduiding op de plannen.  

De kringen voor lichtpunten en stopcontacten worden gescheiden uitgevoerd.   

 

De schakelaars en stopcontacten zijn van het inbouwtype.  

Alles zal esthetisch gepositioneerd worden, stopcontacten op 20cm boven vloer, schakelaars op 83cm boven 

vloer, etc. volgens de voorschriften van de architect. 
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Het aantal contactpunten zijn: 

 

Schakelaar Lichtpunt  Stopcontact 

Appartementen : 

Leefruimte   3   2  6 

Keuken    1   1  6 

Hal    2   1  1 

Wc    1   1  0 

Badkamer    2   2  2 

Hoofdslaapkamer  2   1  4 

2de, 3de, … slaapkamer  1   1  3 

Berging     1   1  2 

Terras    1    1  1 

Berging kelder   1   1   1 

Liftsas:          optisch oog  1  0 

Traphal:    optisch oog  1  1 

Diverse:    2 contacten voor distributie (leefruimte + hoofdslaapkamer) 

    1 contact voor telefoonaansluiting (leefruimte) 

    2 contacten voor data (leefruimte + hoofdslaapkamer) 

    1 stopcontact voor combioven (keuken) en/of microgolf 

    1 stopcontact voor vaat was (keuken) 

    1 stopcontact voor koelkast (keuken) en/of diepvries 

1 stopcontact voor wasmachine (berging) 

1 stopcontact voor diepvries (berging) 

    1 stopcontact voor condensatie droogkast (berging) 

    1 voeding voor cv-ketel (berging) 

    1 voeding voor ventilatie-unit (berging) 

    1 bel en zoemer aan inkomdeur 

1 binnenpost videofonie 

1 thermostaat op 1 circuit 

Supplementen: deze zullen rechtstreeks verrekend worden bij opmaak definitief elektriciteitsplan door de 

aannemer elektriciteit.  

Verlichting terrassen: aangezien buitenverlichting mee de architectuur en uitstraling bepaalt van het gebouw 

wordt dit vastgelegd door de architect, bijkomende vaste buitenverlichting tegen gevels of plafonds is niet 

mogelijk. 
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2.5.3 VERLICHTING 

Verlichting – privatieve delen: 

Er worden geen verlichtingsarmaturen voorzien in de privatieve delen; met uitzondering van de terrasverlichting.  

De terrasverlichting wordt voorzien door de bouwheer bij oplevering. Hiervoor zal de keuze gemaakt worden 

door de architect. In geen geval kan de koper op de terrassen andere vaste verlichting monteren op de plafonds 

en in de vloeren dan hierboven beschreven. 

 

Verlichting – gemene delen: 

In de gemene delen wordt de nodige noodverlichting voorzien.  Tevens zullen aangepaste esthetische 

lichtarmaturen geplaatst worden ter hoogte van de algemene delen zoals traphal volgens de keuze van 

bouwheer en architect. 

Functionele verlichting wordt geplaatst in de parkeergarage, fietsenberging, en privatieve bergingen in de 

parkeergarage. 

 

Betreffende de buitenverlichting zijn volgende zaken voorzien: 

- Verlichting ter hoogte van de doorrit/ inkom, dit op een tijdsklok en sensor. 

- Een buitenspot voor het verlichten van de in- uitrit ondergrondse parking dit op een tijdsklok. 

Al deze verlichtingselementen zullen gestuurd worden met bewegingsdetectoren en timers. 
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2.5.4 LIFT 

De gemeenschappelijke inkomhal is voorzien van een lift, gaande van de kelderverdieping tot en met de bovenste 

verdieping. De lift is voorzien van een veiligheidssysteem met alarmbel en directe verbinding met de 

meldingskamer. 

Het betreft een ruime liftkooi welke voldoet aan de toegankelijkheidsnorm. 

De lift is uitgerust met een gekwalificeerd veiligheidssysteem, de nodige veiligheidsverluchting en is voorzien van 

een nood daalprocedure bij brand of andere noodsituaties. 

Voor de lift zal een onderhoudscontract aangegaan worden door de syndicus. 
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2.5.5 SANITAIR 

Leidingen: 

Buizen met voldoende diameter verbinden de individuele teller met ieder appartement. De leidingen zullen 

vooraf uitgetest worden om eventuele lekken achteraf te vermijden. 

Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van warm en koud water, het handwasbakje in het toilet heeft enkel koud 

water.  

De leidingen van het afvoerwater zijn uitgevoerd in Pe (Geberit) of gelijkwaardig, met aangepaste diameter en 

kopverluchtingen. Deze zijn reuk- en waterdicht aangesloten op de hoofdriolering.  

Volgende tappunten worden voorzien: 

- Spoeltafel keuken (warm en koud), 

- Vaatwasmachine (koud), 

- Wasmachine in berging (koud) 

- Toilet en handwasbakje (koud) 

- Lavabo (enkel of dubbel) (warm en koud) 

- Ligbad (warm en koud) – van toepassing afhankelijk van verkoopplan (app.2.8) 

- Douche (warm en koud) – van toepassing afhankelijk van verkoopplan. 

Als er gekozen wordt voor een inloopdouche zal de douchetub zo laag als mogelijk geplaatst worden. Volgens 

technische voorschriften is het niet altijd mogelijk om deze inloopdouche gelijk met de vloer te plaatsen en 

ontstaat er een kleine opstap. 

 

Warmwater productie: 

De warmwater productie gebeurt aan de hand van een individuele verwarmingsinstallatie op gas.  

 

Regenwaterrecuperatie: 

Er is regenwaterrecuperatie voorzien enkel voor de gelijkvloerse appartementen (0.1 + 0.2) voor de buitenkraan, 

wc, lavabo en wasmachine. 

 

Sanitaire toestellen: 

Voor de appartementen met één of twee slaapkamers is er een handelswaarde voorzien van 6.000€ (excl. BTW).  

Voor de appartementen met drie slaapkamers er een handelswaarde voorzien van 8.000€ (excl. btw). 

Verrekening bij wijziging van sanitaire toestellen of wanneer posities gewijzigd worden, zal rechtstreeks 

gebeuren met de plaatser. 

Indien het sanitair niet door LAFAUT INVEST nv dient geplaatst te worden, dan wordt een bedrag in mindering 

gebracht dat gelijk is aan de H.W. - 45% van de H.W.  
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2.5.6 CENTRALE VERWARMING – CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS – VLOERVERWARMING 

Individuele verwarming op aardgas met gaswandketel (gesloten ketel), compleet met ingebouwde 

regelapparatuur en met een doorstroomproductie voor sanitair warm water in de ketel. De ketel beantwoordt 

aan de eisen van de epb-studie. 

De afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt via een clv-schouwsysteem in de technische kokers en door het 

dak naar buiten. 

Er worden radiatoren geplaatst, type paneelradiatoren – ventiel (regime 50°-70°) voorzien van thermostatische 

kranen. Als alternatief voor de radiatoren voorzien in appartementen 0.1 +0.2 +1.3 +1.5 kunnen wij ook 

vloerverwarming aanbieden mits een meerprijs.  

 

Appartementen 1.4 - 1.6 - 2.7 - 2.08 zijn voorzien van vloerverwarming (leefruimte, keuken, inkomhal, toilet, 

nachthal, slaapkamers en badkamer). Nergens zijn radiatoren noodzakelijk. Er wordt een thermostaat voorzien 

in de leefruimte. 

 

Volgende temperaturen worden gewaarborgd bij – 10° C buitentemperatuur: 

- Slaapkamers: 18° C 

- Badkamer: 24° C 

- Leefruimte: 22° C 

Door te kiezen voor vloerverwarming voor het gehele appartement kan de gaswandketel optimaal condenseren 

doordat deze werkt op laag regime (i.t.t. hoog regime voor radiatoren). 

 

* Nota betreffende handdoekradiator: 

Er wordt in elke eerste badkamer een elektrische handdoekradiator voorzien. Er wordt cfr. het algemeen 

verwarmingssysteem wel vloerverwarming geplaatst in deze ruimtes.  

 

2.5.7 VENTILATIE 

Er is geopteerd voor ventilatiesysteem C + met vraag gestuurde regeling conform de geldende epb normering 

en verslag van de epb-coördinator.  Volgende lokalen worden afgezogen : badkamers, keuken, bergingen en 

toiletten. Verse lucht wordt ingeblazen in leefruimte en slaapkamers door een natuurlijke toevoer via 

raamroosters  

In elk appartement wordt een afzonderlijke box geplaatst in de private bergingen, waardoor iedere bewoner zijn 

ventilatie zelf kan regelen en niet afhankelijk is van een gemeenschappelijk systeem op het dak. 

Voor de handelsruimte wordt een ventilatiesysteem D voorzien.  
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3. VOORWAARDEN 

 

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

De plannen zijn gemaakt door de architect en worden gecontroleerd en goedgekeurd door de bouwheer.   

De bouwheer zal, en dit niet later dan op het ogenblik van de authentieke akte, een waarborg stellen voor zover 

wettelijk vereist. 

De keuring van de producten is ten laste van de bouwheer/promotor.   

De reglementering van ARAB (Algemeen Arbeidsreglement), de codex welzijn en de richtlijn T.M.B. zijn van 

toepassing.  Uit veiligheidsoverwegingen kunnen de kopers slechts na afspraak en onder begeleiding de werf 

bezichtigen.  

 

Om de goede realisatie en de kwaliteit van de overeenkomst en de constructies te garanderen worden volgende 

verzekeringen afgesloten: 

• bankwaarborg voor zover vereist volgens de vigerende wetgeving 

• brand, storm en waterschade verzekering (waarborg tijdens het bouwproces). 

 

De kosten voor het herstel van het voetpad zijn een last van de aanneming en ten laste van de bouwheer. De 

voorlopige oplevering of de inbezitneming van een privatief zal als aanvaarding gelden of zal eraan verbonden 

zijn. 

 

Opkuis: 

De lokalen zullen opgeleverd worden na eerste borstelklare opkuis. Het grondig opkuisen der ruiten, vloeren, 

sanitaire toestellen, … is ten laste van de kopers. 

 

Zetting van het gebouw: 

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, is enerzijds geen reden tot 

uitstellen van betaling en anderzijds behoort dit niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor, architect 

of aannemer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van een gebouw. 

 

3.2 UITVOERINGSVOORWAARDEN 

Het privatief moet ter beschikking gesteld worden van de koper binnen de termijn bepaald in de 

verkoopovereenkomst. Met het ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkocht privatief voldoende is 

afgewerkt om gebruikt te kunnen worden nochtans kunnen verlengd worden ingeval de vertraging te wijten is 

aan een feit dat onafhankelijk is van de wil van de bouwheer.  Worden als dusdanig aanzien : staking, zelfs 

gedeeltelijke, moeilijkheden met de verkeersdiensten, abnormale vertraging in de leveringen, gebrek aan 

arbeidskrachten, ongunstige weersomstandigheden, enzovoort.  Deze opsomming is niet beperkend. 
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De termijn zal eveneens verlengd worden met minimum veertien dagen indien de koper veranderingen vraagt 

aan de bouwplannen betreffende zijn privé-gedeelte. Ten slotte, in geval de koper niet stipt betaalt, zal de 

uitvoeringstermijn verlengd worden met eenzelfde aantal dagen als de vertraging in de betaling. De tijdelijke 

onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf 

opnieuw in werking te stellen. 

 

De dagen van weerverlet (regen, vorst, hevige wind, temperatuur enz…) worden opgetekend in het register van 

de werf en worden niet meegerekend in de uitvoeringstermijn. 

 

De verlenging van termijn is in geen geval een reden tot vernietiging van de overeenkomst.  Bij gebrek aan 

oplevering van de privatieve delen in staat van bewoonbaarheid binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn, 

uitgezonderd in de gevallen van overmacht, louter toeval of de hierboven gestelde gevallen, heeft de koper recht 

op een schadevergoeding wegens vertraging, forfaitair vastgesteld op 750€/mnd.  Deze schadevergoeding zal 

verschuldigd zijn bij uitsluiting van gelijk welke andere, vanaf de rechtsgeldige ingebrekestelling per 

deurwaardersexploot aan de bouwheer. 

 

De voorlopige oplevering stelt een einde aan de verschuldigde schadevergoedingen voor vertraging in de 

uitvoering. 

 

3.3 PLANNEN, LASTENBOEK EN MATERIALEN 

De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de verkoopcontracten. 

Zij werden ter goedertrouw opgemaakt door architect, gecontroleerd en goedgekeurd door het bestuur, en 

worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten. 

Indien minieme afwijkingen zich voordoen, zowel in meer al in min, zullen deze beschouwd worden als 

aanvaardbare verschillen die in geen geval de eis tot welk danige schadevergoeding, door één der partijen 

rechtvaardigen. As-builtplannen worden in de loop van de uitvoeringen aangepast om uiteindelijk gevoegd te 

worden bij het post-interventie-dossier. De aanpassingen kunnen het gevolg zijn van op voorhand niet in te 

schatten toestanden, ofwel het gevolg zijn van individuele wensen van de kopers, ofwel het gevolg zijn van 

beslissingen van de architect in het belang van het gebouw. 

 

De bouwheer en de architect behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de 

materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het verkooplastenboek voorziene 

kwaliteit.  Dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien uit economische noodwendigheden (afwezigheid op de 

markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onverenigbare vertragingen in leveringen, 

enz.) of om reden van afwezigheid, faling of onvermogen van de leveranciers of onderaannemers. 
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De bijgevoegde visualisaties zijn enkel ter impressie. De beschrijving in het lastenboek heeft steeds voorrang op 

deze visualisaties. 

 

PROJECTOPVOLGING 

In het algemeen staat de bouwheer in voor de klantenopvolging en de architect voor de technische opvolging 

van de gemaakte keuzes. 

Hieruit zal het definitief uitvoeringsplan opgemaakt worden welke iedere koper dient te ondertekenen in 

uitvoeringsfase. Dit is het enig geldende plan voor verdere uitwerkingen en vormt de basis voor de verdere 

keuzes. Latere wijzigingen van binnenmuren, deuren, … zijn dan niet meer mogelijk, tenzij de architect hiervoor 

goedkeuring geeft en hiervoor een aangepast en gehandtekend uitvoeringsplan wordt opgemaakt. 

 

Tekenwerk betreffende beperkte eenmalige planaanpassingen zijn inclusief de aankoop, behalve natuurlijk de 

wijzigingen zelf, deze zullen verrekend worden conform meer of minder materialen. 

Bij grotere wijzigingen of extra studie- en tekenwerk zal 75€/h (excl. btw) aangerekend worden door de architect 

aan de koper. Hetzelfde geldt wanneer er bijkomende wijzigingen zijn na het eerste ondertekende 

uitvoeringsplan. 

Bij grote wijzigingen of de wens voor een volledig uitgewerkt interieur wordt geadviseerd om een externe 

interieurarchitect aan te stellen. 

 
 
3.4 WIJZIGINGEN 

De koper kan wijzigingen vragen voor de privé-gedeelten die hij koopt indien deze geen betrekking hebben op 

steunmuren en kokers. De koper kan geen wijziging vragen aan de gemeenschappelijke delen of delen die 

invloed hebben op het algemene beeld van het gebouw. 

 

De wijzigingen die aan de onderhavige technische omschrijving of aan de binnen indeling van de 

appartementen, op aanvraag van de kopers, zouden worden aangebracht, zullen enkel en alleen de afwerking 

en de scheidingswanden in het appartement mogen betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de dragende 

muren, de gemeenschappelijke delen, de gevels en de dakbedekking. Alle wijzigingen dienen schriftelijk 

aangevraagd te worden. 

 

Het staat de bouwheer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden of te weigeren. De 

bouwheer en architect zullen beslissen over de mogelijkheid van de uitvoering ervan, zij mogen in ieder geval 

geen vertraging voor de bouwwerken van de andere eigenaars meebrengen. 
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De koper die wijzigingen verlangt aan te brengen, zal aan de aannemer of de leverancier die het werk onder zijn 

bevoegdheid heeft of voor levering van het materiaal gecontacteerd werd, schriftelijk opdracht geven de 

wijziging in werk of levering voor zijn rekening uit te voeren, aan een overeengekomen prijs of in regie. 

 

De wijzigingen, bijbestellingen of supplementen zijn contant betaalbaar bij het plaatsen van de bestelling. 

 

Tussenkomsten voor de koper en eventuele wijzigingen van de oorspronkelijke plannen, of decoratiewerken 

maken geen deel uit van deze overeenkomst. De kostprijs voor de veranderingen dient verhoogd te worden met 

de erelonen van de architect. 

 

3.5 BETALINGEN 

 

De kosten, aangegeven in de verkoopovereenkomst, zijn ten laste van de koper en worden aangerekend als 

aangegeven in de verkoopovereenkomst. 

De betaling van de werken geschiedt volgens de vooruitgang van de werken en is beschreven in de 

verkoopovereenkomst welke integraal deel uitmaakt van de totale overeenkomst. 

 

Deze opdracht is een gemengde opdracht bestaande uit: 

A. een forfaitaire opdracht voor de standaard voorziene materialen en posten 

B. een verrekenbare opdracht voor de gekozen supplementaire materialen en werken 

C. een verrekenbare opdracht voor de materialen of werken welke uit de aanneming kunnen gelicht 

worden. In voorkomend geval heeft de bouwheer het recht om een administratieve kost van 10 % en 

een winstderving van 15 % aan te rekenen op het verrekende bedrag. 

 
 
3.6 ERELONEN 

De erelonen van de architect, ingenieur stabiliteit, veiligheidscoördinator, Epb-verslaggever en alle noodzakelijke 

deskundigen zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de verplichtingen overeengekomen 

tussen de architect en de bouwheer. De koper zal zelf instaan voor de betaling van de erelonen van de architect 

door hem gelast met inrichtingswerken of met wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen. 

 
3.7 AANSPRAKELIJKHEID 

De koper mag zich enkel op de werf begeven mits voorafgaandelijke afspraak en vergezeld van een afgevaardigde 

van de bouwheer. Deze toegang heeft steeds plaats op eigen risico en zonder dat hij, in geval van ongeval, enig 

verhaal kan uitoefenen tegen de bouwheer. 
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De bouwpromotor en de architect kunnen niet aansprakelijk worden gesteld inzake betaling van schade en/of 

herstelvergoeding door het vroegtijdig aanbrengen van behang en schilderwerken door de koper, indien deze 

beschadigd wordt oa. door uitslag van bouwvocht, uitslag van pleisterwerk, waterschade enz… Zo ook voor 

schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de bekleding niet bestaat uit voldoende elastische 

materialen.  

 

Zolang de gemene delen nog niet volledig afgewerkt zijn geschiedt het bewonen van het appartement op eigen 

verantwoordelijkheid van de koper. 

 

Opgemaakt te …………………………………………………. op …………………………………………………. .  

 

 

Voor Akkoord      Voor Akkoord 

De Koper(s).      De Bouwheer. 

 

 

 

 


