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0. Algemene Beschrijving 
 
0.1. Aard van het project 
Het betreft de oprichting van 2 halfopen ééngezinswoningen gelegen in de Havenstraat 26,28  te 
3600 Genk. 
 
Er wordt een volledig afgewerkte woning aangeboden, inclusief een geselecteerd pakket van 
keukenmeubilair en –toestellen, sanitaire toestellen en vloerafwerkingen (met uitzondering 
van los meubilair en schilderwerken). Wijzigingen tijdens of na het bouwproces zullen deel uitmaken 
van een verrekening van de kosten, dit zowel voor wat betreft de aannemingskost, als zijnde de 
mogelijke kosten aan architect, ingenieur en EPB-verslaggeving. 
 
Kwaliteit en concept zijn vast. De bouwheer-promotor mag ten alle tijden hieronder beschreven 
materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te 
schaden. De vermelde afwerkingsbudgetten in dit verkooplastenboek gelden als particuliere prijzen 
op het moment van uitvoering van de werken. 
 
0.2. Samenstelling bouwteam 
Hieronder treft U de samenstelling van de geselecteerde bouwpartners welke hand 
hebben gehad in alle werken voorafgaandelijk aan de realisatie. Voor de goede orde wordt 
het samengestelde bouwteam vanaf dit punt gerefereerd als zijnde “Het Bestuur of bouwheer”. 
 
0.2.1. opdrachtgever / verkoper 
Consultancy & Immo / Management & Advies 
 
0.2.2. Ontwerp en opvolging 
Alle vragen met betrekking tot wijzigingen van de indeling van de woningen/appartementen of het 
wijzigen van het vast meubilair zoals keukens en badkamers worden door Urban Dots Studio 
opgevolgd. 
 
0.2.3. Architect  
Het nazicht van de uitgevoerde werken wordt uitgevoerd door architect Ruben Hermans van Urban 
Dots Studio – Ultimatum Architecten bvba. Het ereloon van de architect is begrepen in de 
verkoopprijs. 
 
0.2.4. Uitvoering der werken 
Volgende aannemer staat in voor de uitvoering van het project: nog niet toegewezen 
0.2.5. ingenieur stabiliteit  
0.2.6. veiligheidscoördinator ontwerp/verwezenlijking  
0.2.7. EPB verslaggever 
 
0.3. Bouw- en aansluitingsvergunning  
Behoudens andere reglementeringen van de leverende maatschappij, worden de aansluitingen en 
de indienststelling van water, gas, elektriciteit, teledistributie en riolering alsmede het leveren en 
plaatsen van de privatieve meters en uitvoering van de werken door de aannemer verzorgd. 
De hieraan verbonden kosten (geraamd op +/- 2.500€ excl. BTW per woning zijn niet in de 
aankoopsom begrepen en worden na de uitvoering exact verrekend op basis van de facturen. 
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1. Afbraak en voorbereiding van de werken 
 
1.1. Werfinrichting 
De woningen worden door een landmeter, aangesteld door de aannemer, uitgezet op het perceel 
volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de bouwvergunning. De aannemer zal op 
het einde van de werken zijn werfinstallatie, alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van 
bouwmaterialen, zoals paletten en plastic wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor 
rekening van de aannemer. 
 
1.2. Het afsluiten van de bouwplaats 
De bouwheer zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting 
moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. Bij het beëindigen van de 
werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer. Indien u als koper de werf wenst 
te betreden kan dit enkel na aanvraag van een begeleid werfbezoek met de bouwheer. 
 

2. Ondergrondse ruwbouwwerken 
 
2.1. Grondwerken 
De grondwerken omvatten alle uitgravingwerken 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, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken 
mogelijk te maken. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen terug uitgespreid worden op de 
bouwwerf.  
 
2.2. Funderingswerken 
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn indicatief en worden 
definitief bepaald door de studie van de ingenieur die zich baseert op de resultaten van het 
bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige 
bijbelastingen. De aardingslus is voorzien onder de fundering. 
 
2.4. Rioleringsnetten 
Het ganse rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in PVC buizen en volgens de gemeentelijke 
voorschriften. Voor de afvoer van hemelwater worden grijze buizen gebruikt en voor de afvoer van 
afvalwater (fecaliën – zwart - en huishoudelijk afvalwater - grijs) worden roodbruine buizen 
gebruikt. De fecaliën worden gescheiden gehouden van het huishoudelijk afvalwater en worden na 
een sifonput op het openbaar rioleringsnet aangesloten. Het zwart en grijs water komt samen in een 
PVC controleputje met reukafsluiter en PVC deksel.  Iedere woning heeft een regenwaterput van 
5000L met een aanzuigleiding voor hergebruik van het regenwater met een buitenkraantje op het 
terras. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters op te 
nemen. Alle afvoeren in de woningen worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen.  
 

3. Bovengrondse ruwbouwwerken 
 
3.1. Beton 
De funderingszolen tot op vorstvrije diepte, de funderingsplaat, en eventuele balken en kolommen 
worden uitgevoerd volgens de normen en onder de verantwoordelijkheid van de ingenieur 
stabiliteit.  
 
3.2. Dragende licht metalen wanden 
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De wanden worden opgebouwd uit geprefabriceerde dragende licht metalen wanden. 
Deze wanden worden in frames geleverd op de werf en ter plaatse gemonteerd volgens de ESF 
bouwmethode. www.eurosteelframing.eu 
 
3.3. Dragende licht metalen vloeren 
De vloeren worden opgebouwd uit geprefabriceerde dragende licht metalen vloerliggers. 
Deze vloerliggers worden geleverd op de werf en ter plaatse gemonteerd volgens de ESF 
bouwmethode. www.eurosteelframing.eu 
 
3.4. Thermische isolatie 
De volledige ESF structuur wordt opgevuld met 9cm glaswol isolatie. Tegen deze structuur wordt 
een OSB plaat van 12mm geschroefd waarop de gevelisolatie verlijmd wordt. Deze isolatie is een 
EPS 10cm die als basis dient om het gevelpleisterwerk op aan te brengen. In totaal is er dus een 
gevelisolatie van 9cm glaswol en 10cm EPS voorzien hetgeen zeer goede energieprestatiewaarden 
geeft. De woningen worden geïsoleerd conform de voorschriften van de EPB verslaggever. 
 
3.5. Akoestische isolatie 
Om een goed akoestisch comfort te verzekeren worden: 
• alle ESF liggers voorzien van een akoestische tape 
• alle wanden en vloeren volledig geïsoleerd met glaswol 
• alle afwerkingsvloeren zwevend uitgevoerd 
• alle afwerkingswanden voorzien van een dubbele beplating 
• tussen ontdubbelde muren tussen privatieve- en/of gemeenschappelijke delen wordt een 
akoestische isolatie van 5cm dikte voorzien. 
 
3.6. Gevels 
De gevels worden afgewerkt met een lichte gevelsteen (type steen, verband,..) afgewisseld met een 
houten gevelbekleding van thermowood, en accenten van zwart Trespa plaatmateriaal rondom de 
ramen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen 
over de totaliteit van het project. De tuinmuren worden opgebouwd met de lichte gevelsteen. 
 
3.7. Dakwerken 
Algemene opbouw: 
• dubbele afwerkingsplaat 
• ESF vloerligger 
• glaswol in de ESF liggers 30cm 
• OSB plaat 18mm 
• Isolatie 5cm met afschot 
• 2 laagse roofing 
De zichtbare regenafvoeren tegen de gevels worden uitgevoerd in zwart antrazink.  Eventuele 
afvoerleidingen voor regenwater binnen het gebouw worden uitgevoerd in PVC. 
 
3.8. Buitenschrijnwerk 
De buitenramen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken 8-kamer PVC raamprofielen. De 
kleurkeuze is nog te bepalen door de ontwerper. Het beslag zal aangepast worden aan de 
afmetingen en het gewicht van de onderdelen. De bevestiging van het schrijnwerk aan de 
bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder 
vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen weerstaan. Overal is 3-dubbele isolerende 
beglazing voorzien. Akoestische beglazing, zonwering, inbraakbeveiliging en vliegenramen zijn opties 
die door de koper kunnen worden bij gevraagd. 
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3.9. Terrassen 
De terrassen worden uitgevoerd in klinkers of vlakke prefab beton. 
 
3.10. Rook- en verluchtingskanalen 
Kanalen worden voorzien voor de afvoer van de individuele verwarming op gas en aanvoer van 
verse lucht (CLV-systeem), de verluchting systeem C met een centrale afzuigunit. Dampkap is van 
het type recirculatie.  
 

4. Afwerking  
 
4.1. Vloerafwerking 
In de basisprijs van de woning is de levering en plaatsing van een laminaat vloer (Quickstep type 
Gezandstraalde eik natuur) opgenomen voor alle ruimtes op het gelijkvloers, buiten de berging en 
de toilet waar een pvc vloer (type Moduleo IVC Ceppo 46921) komt. Tussen de keuken en het 
kookeiland komt er dezelfde pvc vloer. Op de verdieping komt er overal dezelfde laminaat 
vloerbekleding behalve in de badkamer (pvc vloer). Overal komen MDF wit geschilderde plinten 5cm 
hoog. 
 
4.2. Wandafwerking 
Alle wanden van de kamers bestaan uit een schilderbare gyprocwand. In de badkamer komt een 
wandje in wandtegels 15/15 en de douche krijgt een afwerking in een vlakke trespa plaat. 
 
4.3. Plafondafwerking 
De vlakke plafonds van de kamers bestaan uit een schilderbare gyprocwand. 
 
4.4. Binnenschrijnwerk 
De binnendeuren worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een MDF omlijsting en 
voorzien van een aluminium kruk. Gordijnkasten en lichtkoven worden niet voorzien. 
 

5. Technische installaties 
 
5.1. Videofonie / teledistributie / telefonie 
Ieder appartement beschikt over een videofoon.  Er wordt een sleutelplan opgemaakt en uitgewerkt 
door een erkende firma om het aantal sleutels te beperken en de veiligheid te garanderen. Een 
wachtbuis voor de aansluiting van teledistributie en telefoon is voorzien in elk appartement. De 
kosten van aansluiting, van aanvraag tot abonnement zijn ten laste van de gebruikers die op eigen 
initiatief de nodige stappen ter zake zullen ondernemen. 
 
5.2. Brandvoorzorgsmaatregelen 
Iedere woning beschikt over een individuele rookmelder. 
 
5.3. Ventilatie 
In de woning is een C+ EVO II systeem van RENSON voorzien. In combinatie met de dubbele 
beglazing 1.0, het aluminium raamprofiel en de maximale isolatie in de wanden, vloeren en daken 
geeft dit zeer gunstige waarden betreffende het E-peil en het K-peil. 
 
5.4. Rook- en verluchtingskanalen 
In de woningen wordt er ventilatie type C voorzien. Afvoer verluchting van badkamer, wc en 
berging(en) via verluchtingskanalen. 
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5.5. Verwarmingsinstallatie / warmwaterproductie 
De centrale verwarming en warmwaterbereiding is per woning/appartement individueel en op gas. 
De individuele gasmeters worden opgesteld in de berging. De kosten voor de indienststelling van de 
individuele meter zijn ten laste van de koper. De algemene opvatting kan als volgt omschreven 
worden: Voor de woningen/appartementen wordt op de op plan aangeduide plaats een 
gaswandketel geplaatst voor de productie van centrale verwarming en warmwatervoorziening, 
geluidsarm en economische door zijn atmosferische brander met een modulatie van 40 tot 100 % 
vermogen en uitgerust met ontsteking en vlamcontrole d.m.v. ionisatie. In de verschillende 
woonvertrekken worden plaatstalen paneelradiatoren voorzien welke gelakt zijn in een 
gebroken wit. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen: bij een 
buitentemperatuur van – 10 graden C. 
• Leefruimte / keuken 22° C 
• Slaapkamers 18° C 
• Badkamers 24° C 
De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een thermostaat met dag- en nacht regeling zodat 
een economische werking bekomen wordt. De volledige gasinstallatie zal gekeurd worden en 
voldoen aan de geldende reglementering. 
 
5.6. Elektriciteit 
5.6.1. Elektrische inrichting 
De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij 
en het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Voor het in gebruik nemen van het 
gebouw zal de gehele installatie gekeurd worden door een door de overheid erkend 
controleorganisme. Elke woning heeft een afzonderlijke meter, dewelke opgesteld worden in de 
berging. De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper, 
evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV-distributie. De individuele verdeelborden 
staan in de berging van de woningen/appartementen. Elk bord is voorzien van zekeringen en 
verliesstroomschakelaars (330 en 30mA). De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde 
type serie Niko PR 20 of gelijkwaardig. Een volledige parlofooninstallatie met bediening van de 
poort. De installatie omvat geen verlichtingsarmaturen noch lampen in de privatieve delen. 
 
5.6.2. Elektrische punten 
Volgende elektrische punten worden in basis voorzien in de woning volgens de aanduiding op plan 
van de architect/installateur: 
 
a) Keuken 
• de verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt in het plafond met bediening via een 
schakelaar 
• een afzonderlijke voeding voor de stopcontacten, dampkap en koelkast 
• een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de vaatwasser 
• een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de kookplaat 
• een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de oven 
• 2 dubbele stopcontacten 
b) Leefruimte 
• De verlichting wordt verzekerd door twee wachtpunten aan het plafond met bediening via een 
tweewegschakelaar of met dubbel aansteker. 
• 4 dubbele stopcontacten 
• een telefoonaansluiting 
• een inbouwdoos voor de Tv-aansluiting 
• wachtkabel voor thermostaat 
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c) Inkomhal en gang 
• De verlichting wordt verzekerd door twee wachtpunten aan het plafond met bediening via een 
tweewegschakelaar of met dubbel aansteker 
• Een parlofoon – en belsysteem met een belknop buiten naast de inkomdeur van de 
woning/appartement 
• 1 dubbel stopcontact 
d) WC 
• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via een 
schakelaar 
e) Slaapkamers 
• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via een 
schakelaar 
• 2 stopcontacten 
f) Badkamer 
• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via een 
schakelaar 
• 2 stopcontacten 
g) Berging 
• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via een 
éénwegschakelaar 
• Een dubbel hermetisch stopcontact voor wasmachine en droogkast 
• Voeding van de stookketel 
• Een verdeelbord 
h) Terras 
• Per terras is er 1 lichtpunt + schakelaar voorzien 
 
5.7. Sanitair 
Omvat de nodige aanvoerleidingen voor koud en warm water uitgevoerd in Aluminium/Vernet 
Polyethyleen. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen. 
De gehele installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij 
geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander toebehoren. 
Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging. 
Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming 
Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren wordt een particuliere 
handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven. Bij tijdige beslissing zal de koper 
zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de 
bouwheer-promotor. In de basisaankoopprijs van de woning/appartement is dus begrepen: levering 
en plaatsing van het basis sanitaire toestellen. Indien aan de basisopstelling wijzigingen worden 
gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, zal hiervoor vooraf een 
verrekening worden opgemaakt voor wat betreft aankoop, wijziging leidingennet en plaatsing 
toestellen. 
 
Particuliere handelswaarde levering sanitaire toestellen: 2.500 € incl. BTW 
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5.8. Keukeninstallatie 
In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en 
elektrische toestellen met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven. Het betreft een 
standaardpakket van inox spoelbak en elektrische apparaten, te weten: dampkap, oven, kookplaat, 
koelkast. Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in 
overleg met de keukenfabrikant aangesteld door de bouwheer-promotor. 
Particuliere handelswaarde levering en plaatsing keuken: 6.500 € inclusief BTW 
 

referentiefoto keuken Flexdesign 
 

 
7. Algemene bepalingen 
De gegevens hierna vermeld zijn niet limitatief en hebben slechts tot bedoeling de koper uitgebreid 
in te lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van 
de in werf gestelde bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal. 
 
7.1. Plannen en verschillen 
Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast. De plannen van de woning welke aan de koper 
overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat 
betreft de afwerking van de woningen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te 
beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. 
Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische 
redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het 
terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd 
worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze 
zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” 
maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang 
zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 
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7.2. Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies 
Betreffende ARCHITECTUUR wordt het toezicht op de werken uitgevoerd door Ruben Hermans, 
ULTIMATUM architecten bvba, Kunstlaan 10b, 3500 Hasselt. 
Betreffende STABILITEIT wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door een erkend studiebureau. 
 
7.3. Erelonen en bijkomende raadgevers aangesteld door de koper 
Het ereloon van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper 
echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, 
kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Indien de koper zich laat bijstaan of 
adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn alle kosten, erelonen, etc. daarvan 
te zijner laste. Dit geldt ook in geval van betwisting tussen koper en bouwheer, waarbij de door de 
koper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze 
derde de bouwheer kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks 
tussen koper en bouwheer. 
 
7.4. Afsluitingen / bezoek van de bouwplaats 
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de 
uitvoering van de werken, behalve indien hij vergezeld is van de bouwheer of van de architect of van 
de vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het 
weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op 
eigen risico. De bezoekers moeten zich altijd schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwheer 
wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 
Het is de koper tevens ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken 
te laten uitvoeren vooraleer de oplevering van de desbetreffende kavel heeft plaatsgevonden. Dit 
zou de bouwheer ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-
koper voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft. De ingebruikname 
van de woning en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de 
bouwheer, zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve 
delen. 
 
 
 
7.5. Nutsvoorzieningen 
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en 
abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, 
TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. 
De kosten voor de indienststelling en plaatsing van de individuele meter zijn ten laste van de koper, 
evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV-distributie. De individuele verdeelborden 
staan in het appartement in de berging. Bijkomend wordt op deze kosten een coördinatiefee van 15 
% aangerekend. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen 
ofwel aan de bouwheer voldoen, op voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks aan de 
nutsmaatschappijen. Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden 
worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de 
uitvoering van de nutsaansluitingen. 
 
7.6. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen 
De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve 
verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek 
door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem 
aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt 
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aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de 
vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren, enz. 
De bouwheer heeft niet het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige 
kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze 
wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, 
verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat 
deze wijzigingen de privatieve/gemene delen of het nut ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in 
de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in 
overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de 
voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, 
faling van de leveranciers of onderaannemers, enz., behoudens voor de materialen 
die door de kopers worden gekozen in functie van de afwerking van hun privatieve delen. 
In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder 
dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW van de materialen. De 
plaatsingskost is 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 appartementen bevinden zich immers in dezelfde toestand als iemand die een particuliere 
woning laat bouwen. 
 
7.7. Wijzigingen door de kopers 
Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de 
plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn appartement), 
kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect hierover zijn akkoord geeft. 
Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene 
handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Wijzigingen 
die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet 
mogelijk. 
Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingbudgetten (nl. 
keuken, sanitair, vloeren) niet wenst te laten uitvoeren door de bouwheer (dit dient dan wel door de 
koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste 
bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de 
koper maximum 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering 
gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen 
de koper en de bouwheer uit het contract kunnen worden genomen. 
Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 
van de koper aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen. Bepaalde 
wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of bouwheer. Wijzigingen 
dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. 
De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen overgemaakt worden door de bouwheer. 
Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit 
bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht 
werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij 
expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend. 
In geval van meerwerken of veranderingen zal de uitvoeringstermijn automatisch verlengd worden 
met minstens 1 werkdag per schijf van 400.00 euro aan meerwerken. In functie van specifieke lever- 
en uitvoeringstermijnen kan deze uitvoeringsperiode nog extra worden verlengd. In geen geval kan 
een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het 
aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de bouwheer. 
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7.8. Verzekeringen en risico-overdracht 
De bouwheer zal de eerste verzekeringspolissen onderschrijven voor voldoende bedragen tot 
dekking van de risico’s inzake brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, enz… Deze polis zal door de 
vereniging van mede-eigenaars gedurende de werffase overgenomen worden voor de nog te lopen 
wettelijke termijn en de gemeenschap van mede-eigenaars zal er de premies voor betalen vanaf 
onderschrijven van gezegde polis tot de voorlopige oplevering. 
De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek zal 
geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of 
deelgebouw, of desgevallend bij de voorlopige oplevering van verkochte privatieve elementen in de 
gebouwen indien deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden. 
 
7.9. Tienjarige aansprakelijkheid 
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige 
aansprakelijkheid respectievelijk 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. Eens er schriftelijk 
overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de bouwheer niet meer verantwoordelijk 
voor zichtbare gebreken (artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek) 
 
7.10. Tegenstrijdigheden 
De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Moesten er zich 
tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. 
Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs 
inbegrepen. Alle meubilair is op de plannen getekend enkel ten titel van inlichting en maakt geen 
deel uit van de huidige overeenkomst. 
 
7.11. Subleveranciers van de bouwheer/promotor 
De keuze van alle materialen, toestellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die door de 
bouwheer wordt aangeduid. 
 
7.12. Weerverletdagen 
Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële tabellen van het KMI 
opvragen. Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare dagen wordt beschouwd: dagen met 
en/of minimumtemperaturen onder de 0°C, en/of meer dan 2 uur regen/etmaal, en/of maximum 
windsnelheden boven 60 km/u. 
 
7.13. Zettingen 
De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich 
een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, 
veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Noch 
de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de aannemer kunnen hiervoor 
verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade 
teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de koper. 
 
7.14. Veiligheidscoördinator/EPB coördinator 
De bouwheer stelt een veiligheidscoördinator en EPB coördinator aan met opdracht tot coördinatie 
van de veiligheid en/of tot controle van de geldende EPB-normen, zowel tijdens de ontwerpfase als 
de uitvoering van dit bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventie dossier. 
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7.15. Normeringen 
De aanpassingen om te voldoen aan de normen die van kracht worden tijdens de bouw en niet 
bekend waren op datum van de bouwvergunning, zullen aangerekend worden aan de kopers van 
het kavel. 
 
7.16. Eerste opkuis 
Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering borstelschoon gemaakt, met verwijdering 
van al het puin en bouwafval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om 
eventuele gebreken duidelijk op te merken. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de 
aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.  
 
Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : 
- BTW, registratie –en notariskosten 
- De definitieve aansluitingen van water, gas, elektriciteit, telefoon, kabel-TV, riolering en 
coördinatiefee (15%) 
 
Dit document wordt in drie exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. 
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij 
dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper 
verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. 
Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart 
ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst. 
 
 
 
 
 
Datum: 
De koper        De verkoper 
 


