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Keuken 

De keuken kan gekozen worden bij de opgegeven leverancier die de 

voorziene opstelling in zijn showroom heeft staan. Het budget hiervoor is  

€ 3.500,- inclusief BTW. Incl. koelkast, vaatwasser, keramische kookplaat, 

inox afwasbak met kraan en roestvrijstalen afzuigkap met filter. 

 
Aansluiting 

De woningen worden aangesloten op het leidingnet voor riolering, gas, water, 

elektriciteit, telefoon en centrale antenne systeem. De aansluitkosten voor 

riolering, gas, water, elektriciteit, telefoon en de kabelaansluiting zijn NIET in 

de koopsom inbegrepen. 

 

 

b) Diversen 
 
Niet voorzien 

Hier trachten we een opsomming te geven van de werken of diensten die niet 

voorzien zijn in bovengenoemde posten 

a.  Aansluitingen: de aansluitingen van water, gas, elektriciteit, 

telefoon en TV zijn niet in de prijs inbegrepen. 

b. Er zijn geen gordijnkasten voorzien. 

c. Er zijn geen schilderwerken in de woning voorzien. De woning 

wordt naakt opgeleverd. 

d. De verlichtingstoestellen in de woningen worden door de koper 

zelf verzorgd. 

e. De appartementen en gemeenschappelijke delen worden enkel 

bezemschoon opgeleverd. 

 
Keuze van leveranciers en onderaannemers 
 
De koper ontvangt na het onderschrijven van de verkoopovereenkomst  
een brief met de gegevens van de betreffende leveranciers voor dit project . 

Zodra de lijst der leveranciers en onderaannemers bekend is, zal de koper zo 

snel mogelijk de nodige keuzes maken bij deze opgegeven leveranciers en 

onderaannemers om de uitvoering van de werken niet in gedrang te brengen. 

Om vertraging te voorkomen verzoeken wij u om voor een bezoek aan de 

toonzalen steeds op voorhand telefonisch een afspraak te maken met de 

resp. leverancier. 

 

Voor iedere post van afwerking wordt een leverancier of onderaannemer door 

de promotor gekozen. Deze firma’s zijn op de hoogte van de 

standaardvoorzieningen. Indien de koper wijzigingen wil aanbrengen, 

onderhandelt hij rechtstreeks met de onderaannemer en rekent de eventuele 

meer-werken rechtstreeks met hem af. De promotor neemt hiervoor geen 

enkele verantwoordelijkheid. Indien de koper een andere leverancier of 

onderaannemer wenst te nemen, dan zal er een schadevergoeding van 10% 

aan de promotor verschuldigd zijn ter compensatie van het risico en de 

winstderving. 

Bouwkundige wijzigingen gebeuren altijd in samenspraak tussen architecten 

de constructeur. Meer- en minderwerken die hier verband mee houden 

worden rechtstreeks met bouwheer verrekend. 

 
Oplevering en schoonmaak 

Minimaal 2 weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de 

hoogte gebracht van de definitieve datum en tijdstip. Het gebouw wordt 

bezemschoon” opgeleverd. De definitieve sleutels zullen na deze oplevering 

en na betaling van de afrekening overhandigd worden. 

Krimpverschijnselen: 

Door de toepassing van verschillende materialen met verschillende  

eigenschappen kunnen mede door droging, voornamelijk bij aansluitnaden, 

krimpscheuren ontstaan. De verkoper kan voor dergelijke krimpscheuren niet 

aansprakelijk worden gesteld. Deze krimpscheuren kunnen bij onderhoud van 

de woning worden gedicht m.b.v. hiervoor aangepaste, flexibele materialen. 

Bouwvocht: 

Onmiddellijk na de oplevering zal er in de woningen sprake zijn van 

bouwvocht. Vanwege dit zal het noodzakelijk zijn de woningen veelvuldig te 

ventileren en de verwarming niet te hoog te zetten. Het aanbrengen van 

diverse vloer — en wand afwerkingen door de koper zou, wanneer dit kort na 

de oplevering zou plaatsvinden, kunnen leiden tot schade door opgesloten 

bouwvocht. De verkoper kan voor dergelijke schade niet aansprakelijk 

worden gesteld. Deze werkzaamheden kunnen in principe pas na een jaar na 

oplevering worden uitgevoerd. 

 

 

Cementsluier: 

Na de oplevering van het appartement zal er door de koper zelf goed 

gepoetst moeten worden. Vooral de cementsluier op de betegelde delen in 

het gehele appartement zal zelf verwijderd moeten worden. Hiervoor zijn  

verschillende producten in de handel verkrijgbaar. Dit is voor eigen  

verantwoording en kan nooit verhaald worden op de verkopende partij 

Onderhoud: 

Indien blijkt dat schade aan het gebouw is veroorzaakt naar aanleiding van 

geen, onvoldoende of verkeerd onderhoud, kan de verkoper  hiervoor niet 

aansprakelijk worden gesteld en kunnen de garantiebepalingen in gevaar 

komen. 

 

Opmerkingen: 

 

a)  Wijzigingen en werken uitgevoerd door derden lastens de koper of 

door de koper zelf 

in principe zijn er geen wijzigingen toegestaan. 

indien de eigenaar toch niet-constructieve ruwbouwwijzigingen  wil 

aanbrengen, dient hij dit tijdig aan te vragen en zal hij alle kosten die dit met 

zich meebrengt, moeten dragen. Wijzigingen die een nieuwe bouwaanvraag 

vergen, zijn niet toegelaten. Meer—  en minderwerken worden zoals reeds 

vermeld, rechtstreeks met de leverancier en onderaannemer verrekend. 

Indien de koper beslist om zelf werkzaamheden te laten uitvoeren, of zelf 

uitvoert kunnen deze slechts uitgevoerd worden na oplevering van het 

desbetreffende woning en na het verlijden van de akte en betaling van de 

volledige koopsom. 

Deze werken mogen in geen enkel geval de voortgang van de totaliteit der 

werken hinderen. 

 
b)  Plannen 

De uitvoering is gebaseerd op de uitvoeringsplannen. 

De opgenomen tekeningen zijn slechts voorbeelden om de binnen- en 

buitenmaten aan te geven . De in de tekening aangegeven inventaris 

meubelen, keukenapparaten enz. zijn slechts  bij wijze van voorbeeld 

ingetekend en niet in de koopprijs inbegrepen. 

De bouwheer-verkoper behoudt zich het recht voor details van het 

lastenboek en/of  plannen te wijzigen, indien deze nodig geacht worden door 

de architect, of voorgesteld worden door bevoegde overheden. 

 
c) Diversen 

De grote plannen hebben steeds voorrang op de kleine verkoopplannen. De 

getekende kasten, meubels, keukenindeling, enz. zijn enkel ten titel van 

indicatie aangeduid. 

De kopers van de woningen mogen nooit zonder begeleiding de werf 

betreden. Indien zij dit toch doen, is dit op eigen risico. 

 
d)  Voorrang bepalingen 

Ongeacht hetgeen is deze technische omschrijving in bepaald, gelden 

onverkort de beregeling, reglementen en standaard voorwaarden, 

gehanteerd er voorgeschreven door de nuts bedrijven  en overheden, 

ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving daarmee 

onverenigbaar mochten zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de koper. 

 
e)  Verzekeringen 

Vanaf de dag van oplevering dient de koper de woning te verzekeren tegen 

brand, storm -schade en hagel. Voor eventuele inlichtingen kunt u contact 

opnemen met  Landi NV om de blokpolis op te vragen. 

 

f) Toegang tot de werf 

Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de 

werf bezoeken indien hij vergezeld in van een vertegenwoordiger van de 

bouwheer en / of van de werfleider. Deze bezoeken zijn steeds op eigen 

risico. 

 

 

 

 

Gegevens  Architect: 

Hoeven & Dexters  

Dorpsstraat 45  
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