
LASTENBOEK 
 
Ruwbouw 
 
a) Ruwbouwwerken 
 
Metselwerken 

Opgaand metselwerk: uitvoering in betonblokken, dikte volgens plan, Gevelmetselwerk: 

het gevelmetselwerk gebeurt met hand-vorm bakstenen in wildverband die door middel 

van spouwhaken verankerd zitten aan de binnenmuur. Het voegwerk zal achteraf door 

gespecialiseerde vaklui worden uitgevoerd. 

 

Gevelafwerking 

De gevels worden afgewerkt conform de plannen, doch de promotor houdt zich het 

recht voor bepaalde materialen te wijzigen in het kader van de uitvoering. De kwaliteit 

van de gewijzigde materialen zal zeker nooit minderwaardig zijn ten opzichte van de 

voorziene materialen. 

 
Terras 

De terrassen worden afgewerkt met klinkers.  

 

Daken 

De daken worden waterdicht afgewerkt met een kunststof dakbedekking met zinken 

afvoerbuizen. 

Hellende daken: Pannendak wordt uitgevoerd volgens monster, de hulpstukken zijn van 

hetzelfde materiaal. De plaatsing geschiedt volgens de aanbevelingen en voorschriften 

van de fabrikant. De dak-ondersteuning wordt uitgevoerd in zelfdragende spanten met 

isolatie , die een damp-remmende en regenafstotende functie garanderen. De secties 

van de verschillende elementen die het dak samenstellen worden bepaald in functie van 

het type gewicht van de dakbedekking. 

Het  dak-schrijnwerk omvat eventuele dak-onderranden, boordplanken, kroonlijsten, 

dakvlak, ramen en diverse bekledingen zoals voorzien op de plannen. 

 

Raam — en deurdorpels 

De raam- en deurdorpels zijn in arduin, de voor- en bovenzijde v.d. arduin zijn glad 

geschuurd. 

 

Ramen en sectionale Poort 

De ramen worden uitgevoerd in hout afgelakt, thermisch onderbroken. Per ruimte wordt 

er minimum een draaikiep raam voorzien, de ramen hebben ook de nodige ventilatie-

roosters. Een dubbele beglazing 4/16/5 geeft de nodige thermische en akoestische 

isolatie volgens EPB-wetgeving. 

De poort die toegang biedt naar de garage is een geïsoleerde sectionale poort.  

 

Thermische isolatie 

Spouwisolatie:  van het type rotswol, dikte 10 cm. 

Dakisolatie: Voor de platte daken, druk-vaste polystyreen dikte 16 cm. 

Geluidsisolatie scheidingsmuur: van type rotswol 3 cm 

Vloerisolatie begane grond en kelder: van type 6 cm Pur-platen. 

Isolatie hellende daken: 22 cm minerale wol.  

 

Ventilatie 

Elke woning is aangesloten op een separaat, mechanisch ventilatiesysteem d.m.v. 

frequentieel gestuurde extractor. Zijn eveneens aansluitbaar op het systeem: afzuigkap 

en sanitaire lokalen. Buizennet in de benodigde diameters. 

Dit betreft de volgende ruimtes: de berging, WC, badkamer en keuken. Volgens EBP 

wetgeving. 

 

Schouwen en kanalen 

De nodige kanalen en schoorstenen zijn voorzien om enerzijds de leidingen tot in de 

woningen te brengen en anderzijds de rookgassen af te voeren en verse lucht aan te 

voeren van de  CV installatie . Zowel in de WC, badkamer als in de berging wordt 

verluchting voorzien indien er zich geen venster in deze ruimte bevindt. 

 

Ondergrondse parking 

De parkeergarage is op niveau – 1.85 m. De vloerafwerking bestaat uit  special 

behandelde chape vloer en kan afgesloten worden met de sectionale poort zoals 

hierboven besproken in punt : Ramen en poort.    

 

b) Afwerking 
 
Trappen en overloop 

Van de kelder naar de begane grond worden de trappen uitgevoerd in beton bekleed 

met tegels. De resterende trappen binnen het woongedeelte zijn voorzien in hout  vb. 

Rubberwood.  

 

Timmerwerken 

De timmerwerken die er zullen gebeuren waar nodig, zullen uitgevoerd worden naar 

inzicht van de promotor. 

 

Private afwerking 

a) Afwerking 

 
 
 

Elektriciteit 

Iedere woning heeft een afzonderlijke meter (220V-40A). De stopcontacten en 

schakelaars zijn van het merk Niko PR2O — beigekleurig. Een aansluiting voor TV~ 

telefoon — en internetaansluiting wordt in iedere leefruimte voorzien. Elektra- punten tv 

telefoon en internetaansluiting in overleg en samenspraak met de installateur. 

 

Sanitair 

De aanvoerleidingen van het warm en koud water zijn uitgevoerd in Alpex buizen. De 

afvoerleidingen in PVC buizen. Volgende toestellen zijn in de basisofferte voorzien: 

 

Toilet: 2 WC in porselein met spaartoets en wc-bril. Fonteintje met 

koudwaterkraan. 

Badkamer: Wit acryl-bad afm. 170 cm x 75 cm met bad-poten, één-greep-mengkraan 

met keramische dichting en bad garnituur. Badkamermeubel lengte 120 

cm. met onderkasten, ingebouwde wastafel in plaatstaal, spiegel en 

wandlamp. Eén-greep -mengkraan met keramische dichting. 

Type 1 en type 2  woning, hierbij  is de voorziene prijs voor de bovengenoemde 

toestellen € 2.600,= incl. BTW (21%). 

De plaatsing van deze toestellen samen met 7 water- en 5 afvoerpunten is inbegrepen. 

Type 3 woning: De voorziene prijs voor de sanitaire toestellen bedraagt  € 4500, de 

plaatsing van deze toestellen samen met 10 water- en 7 afvoerpunten is inbegrepen. 

 

Er wordt een meerprijs aangerekend: 

per extra waterpunt en afvoerpunt 
voor het plaatsen van inbouwkranen 
voor het plaatsen van kranen op de badrand of tegelrand 
voor het plaatsen van inbouwreservoir voor hangtoilet 

Let op!  Betegelde inloopdouches worden niet geplaatst !  

Volgende leidingen zijn voorzien: 

Garage: 1 aanvoerleiding koud water en afvoer voor wasmachine.  

 Afvoerleiding voor condenswater van de verwarmingsketel. 

Aanvoer water voor de verwarmingsketel. 

Keuken : Aanvoerleiding koud en warm water en afvoerleiding voor het aanrecht. 

Bad/WC: 1 aanvoerleiding koud en warm water en afvoer voor wastafel. 

Aanvoerleiding koud en warm water en afvoer voor bad. 

Aanvoerleiding koud water en afvoer voor toilet en fontein. 

De werken worden uitgevoerd volgens de reglementen van de watermaatschappij.  

Alle kranen en wateraansluitpunten zijn Belaqua gekeurd. De collector wordt zichtbaar 

geplaatst in de berging. 

 
Verwarming 

Iedere woning heeft een aparte verwarmingsinstallatie op gas met een ketel van het 

gesloten type. Het warm water wordt direct door de ketel gemaakt, zonder boiler.  

Bij een buitentemperatuur van —10 graden en een windsnelheid van 5 m/sec zijn 

volgende temperaturen in de woning gegarandeerd. 

Living en keuken: 22 graden Slaapkamers en hal: 18 graden Badkamer: 24 graden 

WC en berging: geen verwarming. 

De plaats van de radiatoren is aangeduid op een plannetje, dat kan besproken worden 

met de installateur. De promotor beschikt niet over dit plannetje.  

De collector wordt open geplaatst in de nabijheid van de ketel. 

 

Bepleistering 

De wanden worden gepleisterd en aan het plafond wordt er eveneens een  dunne 

pleister toegepast. 

 

Vloeren 

Als opbouw van de vloer wordt op de verdieping eerst een chape vloer voorzien met 

daarop de afwerking. 

Keramische vloertegels, plaatsing voorzien door promotor in alle bewoonbare delen van 

de woning  voor een budget van € 21,- per vierkante meter inclusief BTW. 

Voor alle andere plaatsen is een chape vloer voorzien. 

Indien u massieve parket wilt plaatsen (dikte 2,5 cm), verzoeken wij u dit tijdig door te 

geven i.v.m. het leggen van de chapevloer, ook graag z.s.m.doorgeven om welke 

ruimtes het gaat. 

 

Venstertabletten 

De venstertabletten zijn voorzien in natuursteen. 

 

Wandtegels 

De wanden van de badkamer en WC-ruimte (s) worden gepleisterd t.b.v.de betegeling. 

De tegels kunnen gekozen worden voor kleinhandelswaarde € 21,- per vierkante meter 

inclusief BTW. Voor de 3 vierkante meter tegels tussen de keukenkasten wordt 

hetzelfde budget voorzien. De plaatsing ervan is voorzien door de promotor. 

Indien u in genoemde ruimtes de wanden wenst te schilderen, verzoeken wij u om ons 

dit z.s.m. door te geven ten laatste voor de in-planning startdatum pleisterwerken. De 

hierbij horende pleisterwerken worden dan zonder meerprijs uitgevoerd. Indien u ons dit 

gegeven echter te laat doorgeeft, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor een meerprijs 

aan te rekenen. 

 

Binnen schrijnwerk  

Voor de deur, de omlijsting, het hang — en sluitwerk, de deurstoppen en de plaatsing van 

de deur is een budget van € 150,- inclusief BTW per deur voorzien. 

 


