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RESIDENTIE
”CEDER”
Exclusief wonen in de
mooiste buurt van Hasselt
3

4 WONINGEN MET TUIN EN KELDER
2 4 LUXE-APPARTEMENTEN MET TERRAS
EN/OF TUIN
GELIJKVLOERSE KANTOORRUIMTE
0 2 PENTHOUSES MET TERRAS

T 0477 96 03 87
www.synaevebouwprojecten.be

Info & verkoop Sint Katarinalaan 7, 3500 Hasselt
T 0497 93 39 60 www.vastgoedenadvies.be

RESIDENTIE “CEDER”
HALFOPEN BEBOUWING
MET 3 SLAAPKAMERS
EN TUIN

INDELING
Individuele garage in kelder - 66m²
Dubbele garage, berging en wasplaats.
Gelijkvloers - 94,5m²
Inkomhal met toilet en vestiaire, living met
halfopen keuken, ruime berging, aangelegd terras
en omheinde stadstuin.
Verdieping - 66m²
Nachthal, apart toilet, badkamer met douche,
berging en 3 slaapkamers

LIGGING

Gelegen binnen de Grote Ring aan het mooie
Cederpark.

COMFORT

Keukenbudget: € 12.500 (incl. BTW.)
Sanitair budget: € 5.000 (incl. BTW.)
Vloerenbudget: € 40 tot € 50 (incl. BTW.)

Jef Koningslaan 2: Halfopen bebouwing
met 3 slaapkamers, tuin en
kelderverdieping met dubbele garage.
Bouwjaar: 2015-2016 | Oppervlakte: 226,5 m²

Tuin aangelegd met terras, kunstgras en omheind.

ENERGIE • E-PEIL 50* (MAX.)
Aluminium ramen met hoogrendementsglas.
Verwar ming
Condensatieketel Vaillant op aardgas voor de
vloerverwarming en het sanitair warm water.
Ventilatiesysteem
Vasco D400 met warmterecuperatie.
*5 jaar lang 50% korting op onroerende voorheffing

FINANCIËLE INFO
Prijs constructie		
Prijs grondaandeel		
Aankoop excl. kosten		

€ 206.400,00
€ 106.000,00
€ 312.400,00

FICHE WONING 1

VERDIEPING

KELDER

GELIJKVLOERS

BOUWPLAN WONING 1

RESIDENTIE “CEDER”
GESLOTEN BEBOUWING
MET 3 SLAAPKAMERS
EN TUIN

INDELING
Individuele garage in kelder - 66m²
Dubbele garage, berging en wasplaats.
Gelijkvloers - 94,5m²
Inkomhal met toilet en vestiaire, living met
halfopen keuken, ruime berging, aangelegd terras
en omheinde stadstuin.
Verdieping - 66m²
Nachthal, apart toilet, badkamer met douche,
berging en 3 slaapkamers

LIGGING

Gelegen binnen de Grote Ring aan het mooie
Cederpark.

COMFORT

Keukenbudget: € 12.500 (incl. BTW.)
Sanitair budget: € 5.000 (incl. BTW.)
Vloerenbudget: € 40 tot € 50 (incl. BTW.)

Jef Koningslaan 4: Gesloten bebouwing
met 3 slaapkamers, tuin en
kelderverdieping met dubbele garage.
Bouwjaar: 2015-2016 | Oppervlakte: 226,5 m²

Tuin aangelegd met terras, kunstgras en omheind.

ENERGIE • E-PEIL 50* (MAX.)
Aluminium ramen met hoogrendementsglas.
Verwar ming
Condensatieketel Vaillant op aardgas voor de
vloerverwarming en het sanitair warm water.
Ventilatiesysteem
Vasco D400 met warmterecuperatie.
*5 jaar lang 50% korting op onroerende voorheffing

FINANCIËLE INFO
Prijs constructie		
Prijs grondaandeel		
Aankoop excl. kosten		

€ 196.700,00
€ 103.000,00
€ 299.700,00

FICHE WONING 2

VERDIEPING

KELDER

GELIJKVLOERS
BOUWPLAN WONING 2

RESIDENTIE “CEDER”
GESLOTEN BEBOUWING
MET 3 SLAAPKAMERS
EN TUIN

INDELING
Individuele garage in kelder - 66m²
Dubbele garage, berging en wasplaats.
Gelijkvloers - 94,5m²
Inkomhal met toilet en vestiaire, living met
halfopen keuken, ruime berging, aangelegd terras
en omheinde stadstuin.
Verdieping - 66m²
Nachthal, apart toilet, badkamer met douche,
berging en 3 slaapkamers

LIGGING

Gelegen binnen de Grote Ring aan het mooie
Cederpark.

COMFORT

Keukenbudget: € 12.500 (incl. BTW.)
Sanitair budget: € 5.000 (incl. BTW.)
Vloerenbudget: € 40 tot € 50 (incl. BTW.)

Jef Koningslaan 6: Gesloten bebouwing
met 3 slaapkamers, tuin en
kelderverdieping met dubbele garage.
Bouwjaar: 2015-2016 | Oppervlakte: 226,5 m²

Tuin aangelegd met terras, kunstgras en omheind.

ENERGIE • E-PEIL 50* (MAX.)
Aluminium ramen met hoogrendementsglas.
Verwar ming
Condensatieketel Vaillant op aardgas voor de
vloerverwarming en het sanitair warm water.
Ventilatiesysteem
Vasco D400 met warmterecuperatie.
*5 jaar lang 50% korting op onroerende voorheffing

FINANCIËLE INFO
Prijs constructie		
Prijs grondaandeel		
Aankoop excl. kosten		

€ 196.700,00
€ 103.000,00
€ 299.700,00

FICHE WONING 3

VERDIEPING

KELDER

GELIJKVLOERS
BOUWPLAN WONING 3

BEKNOPTE BESCHRIJVING
RESIDENTIE “CEDER” - 4 WONINGEN
Project van 4 woningen en 6 appartementen - Jef Koningslaan te Hasselt

Dit project omvat de realisatie van een gebouw gelegen in de Jef Koningslaan te Hasselt, volgens bouwplan in bijlage.
Deze bouw zal bestaan uit een kelderverdieping, een gelijkvloerse verdieping, een 1° verdieping en een 2° verdieping
(enkel voor de appartementen). Het gebouw zal ook uitgerust worden met een lift (enkel voor de gemeenschap van de
appartementen), met voldoende brede deuren (+/- 90 cm) voor mindervaliden. Langs de buitenzijde van het
gebouw wordt er aandacht aan besteed, dat ook mindervaliden vlot toegang hebben tot de hoofdingang van
de 6 appartementen.
Met onze ervaring, financiële stabiliteit en goede reputatie in de bouwwereld, staan wij garant voor een
uitvoering volgens de regels van de kunst. Onze mensen staan er samen met onze trouwe en bekwame
onderaannemers borg voor dat dit project wordt afgeleverd tot ieders voldoening.
Naast het ontwerp zal de architecte ook instaan voor het toezicht op de perfecte uitvoering van de werken, en
zal zij samen met ons indien gewenst advies geven voor de gebruikte/ te gebruiken materialen. Dit zal
resulteren in een exclusief en duurzaam gebouw met een hoge functionaliteit en leefcomfort.

AARD DER ONDERNEMING
Het project omvat alle onmisbare werken tot de volledige afwerking, excl. inbouwkasten, behang – en
schilderwerken, individuele verlichting, en beplanting (deze kunnen optioneel aangeboden worden).
De beschrijving der werken wordt in dit document beknopt omschreven. De indeling en fundering blijkt
uit het plan in bijlage. Een gedetailleerde studie i.v.m. de stabiliteit van het gebouw wordt gemaakt door
Studiebureau Peeters-De Belder uit Hasselt. Deze studie zal strikt gevolgd worden, en met waar nodig de
nodige ondersteuning van dit bureau op de werf.
Er is een betonnen kelder voorzien. De rioleringen zullen aan het plafond van deze kelder opgehangen
worden.
In de overeengekomen prijs is begrepen :
•

•
•
•
•

Alle rioleringswerken, incl. regenwaterput met een inhoud van min. 50.000 L. De uitgebreide
automatisch omschakelbare pomp- installatie is gebouwd op hergebruik van het regenwater voor
spoelen van wc’s, buitenkranen en/of individuele kraan in de berging en/of wasmachine. Deze installatie is
gemeenschappelijk, waardoor de werkingskosten van deze installatie ook in de gemeenschap terecht
komen. Dit houdt ook in dat er 1 gemeenschappelijke waterteller voorzien wordt, om in geval van
droge periodes om te schakelen naar leidingwater. De aansluitingskosten, evenals het vast recht, als
eventuele onderhoudskosten van deze installatie zijn voor de gemeenschap, en zullen verrekend worden
via het aandeel in het volledige gebouw. Voor ieder appartement/woning, evenals het kantoor (indien
gescheiden), wordt een tussenmeter geplaatst, om hun persoonlijk aandeel in het verbruik van het
regenwater te registreren. Aan de hand hiervan zal het aandeel berekend worden dat iedere verbruiker
dient te betalen, in het eventuele verbruik.
Het oprichten van de constructie, incl. funderingen.
Het opmaken van plannen en studies, incl. de veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving.
De administratieve kosten deel uitmakend van de opbouw.
De toezichtkosten en het opruimen van de werf na afwerking.

Ingebouwde kasten, inrichtingen enz. die op 3-D’s en/of op plannen staan, maken geen deel uit van deze
overeenkomst, tenzij specifiek anders overeengekomen. De uitvoering hiervan staat dus uitdrukkelijk los van
deze overeenkomst.

LASTENBOEK WONINGEN

PREAMBULE
•
•
•

De verkoper er zich toe de bouw en afwerking uit te voeren volgens onderhavig lastenboek. Ingeval de
bouwheer wijzigingen of meerwerken vraagt, zal de verkoper hem een geschreven staat van globale prijs
laten geworden. De werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper.
Voor materialen aangegeven als referentie in onderhavig document, of aangegeven op de plannen mogen
gelijkwaardige producten gebruikt worden, voor zover hun waarde, kwaliteit en doelmatigheid tenminste
gelijk zijn aan de voorgeschreven materialen.
Indien er tegenspraak is tussen de plannen en het lastenboek heeft het lastenboek voorrang.

ARTIKEL 1 : GRONDWERKEN EN BUITENAANLEG
De aannemer zal een degelijke stabiliteitsstudie laten maken. Deze studie zal steeds ter inzage liggen voor
dekopers. Alle nodige grondwerken, en eventuele aan- en afvoer van grond zijn inbegrepen in de prijs. Dit
tot en met de volledige buitenaanleg, na het beëindigen van de bouwwerken. De tuinen van het gelijkvloers
zullen uitgevoerd worden met kunstgras van zéér hoge kwaliteit, en zo natuurlijk mogelijk uitzicht, merk
Namgrass, type green meadow. De ruime terrassen zijn voorzien met keramische terrastegels 60 x 60 cm,
dikte 2 cm op vaste tegeldragers. De klant heeft hiervoor de keuze uit 3 types die getoond worden op kantoor
nl. Daugres Olivian Black, Daugres Basaltino Grigio of Casa Dolce Casa, Icon grey. Dit zolang de voorraad
strekt.

ARTIKEL 2 : ONGEWAPEND EN GEWAPEND BETON
De gebruikte beton heeft een BENOR-keuring. De samenstelling wordt uitgevoerd volgens de geldende
normen, en wordt strikt nageleefd zoals opgegeven in het lastenboek.
Toepassing:
•
•
•
•
•
•

In de fundering en vloerplaat van het gebouw.
Betonnen balken en kolommen volgens de detailplannen.
Betonnen trap volgens de detailplannen.
Tussenvloeren volgens de detailplannen.
Verdeelkussens waar nodig.
Alle overige werken voor de goede stabiliteit van het gebouw.

ARTIKEL 3 : METSELWERKEN / GEVELMATERIALEN
Volgende materialen zijn aan te wenden :
•
•
•
•
•
•
•

Metselwerk binnenmuren in de kelder uit te voeren in betonblokken, gevoegd of gegoten beton.
Kelderwanden in gegoten beton, met een vloerplaat in gepolierde beton.
Dragend, metselwerk in snelbouwstenen (verlijmd) of betonblokken, van 14 cm dikte.
Niet-dragend metselwerk in snelbouwstenen van 9 / 10 cm dikte (soms 14 cm waar nodig/beter volgens
de aannemer), keuze aan de aannemer.
Gevelmetselwerk uit te voeren in gevelsteen van Vandersanden type Lithium A2, volgens staal, steeds te
bezichtigen op kantoor, en volgens referenties Kapelstraat 83-85 en Kukkelbosstraat 13A te Diepenbeek.
Voor het voegen van de gevelstenen zullen stalen geplaatst worden door de aannemer van deze werken.
De beslissing over de definitieve kleur van het voegwerk zal door de aannemer genomen worden. De kleur
van de voegen zal ca. identiek zijn als de referentiewoning.

ARTIKEL 4 : ISOLATIE TEGEN VOCHT
Waar vochtindringing – capillair of zakwater – mogelijk is, voorziet de aannemer in de levering en
plaatsing van een afdoend vochtisolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst. Er wordt gebruik
gemaakt van versterkte pvc-folie, en waar aansluitingen zijn met platte daken en dakterrassen, ingemetselde
EPDM-stroken. van versterkte pvc-folie, en waar aansluitingen zijn met platte daken en dakterrassen,
ingemetselde EPDM-stroken.

LASTENBOEK WONINGEN

ARTIKEL 5: DRAGENDE VLOERCONSTRUCTIES
Bewapening en druklaag zijn zodanig dat de welfsels of betondekken behoudens hun eigen gewicht en dit van
de afwerkingsvloeren, een nuttige belasting van 350 kg/m² kunnen dragen. Wapeningen zijn aan te brengen
volgens de voorschriften van het studiebureel en/of de leverancier.

ARTIKEL 6 : DAKBEDEKKING
Platte daken worden in helling geplaatst met een chape 5 cm PIR boven de kelder, waarop een PVC dampscherm
geplaatst wordt, met daarop een dakisolatie type PUR/PIR, met een min. dikte van 16 cm, en een dakdichting
van EPDM. De dakrand zal uitgevoerd worden in een aluminium dakrand gelakt in idem kleur als het
buitenschrijnwerk. Als voorstel wordt hier RAL 7021 voorgesteld. Enkel met 100 % unanieme beslissing van
de op dat moment gekende eigenaars kan hiervan afgeweken worden naar een andere kleur/materiaal, mits
akkoord met de aannemer en architect. Zinkwerk wordt uitgevoerd in kleur antraciet. De afvoerbuizen zijn in
vierkant 80 of 100 mm (naargelang de berekening), en worden op de gevels geplaatst.

ARTIKEL 7 : RIOLERING EN PUTTEN
De rioleringsbuizen worden uitgevoerd in Benor-gekeurde pvc-buizen, of in PE. Afmetingen en diameters zijn
volgens de geldende normen en worden berekend door de leveranciers. Gedetailleerde plannen hiervan
zullen na uitvoering hiervan worden opgemaakt. De toezichtsputten worden voorzien in metselwerk van
betonblokken op een vloer in beton of evenwaardige prefabputten. Op deze putten zal een deksel geplaatst
worden, in geval in een oprit gesitueerd, zal deze voldoende sterkte bieden voor een normale wielbelasting.

ARTIKEL 8 : THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE
Spouwisolatie buitenwanden : Minerale wol, dikte 140 mm. Spouwisolatie thermisch/akoestisch in
metselwerk tussen 2 woningen : Minerale wol, min. dikte 40 mm met volledig gescheiden woningen
bovengronds tot aan het dak, enkel de gevelsteen wordt niet onderbroken, tenzij anders bepaald door de
ingenieur.

ARTIKEL 9 : VENSTERRAMEN EN BUITENDEUREN
•
•
•
•

De ramen worden uitgevoerd in aluminium, kleur Ral 7021 binnen en buiten.
De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden.
Aan de binnenzijde worden de ramen die niet tot op de grond komen, rondom volledig uitgepleisterd.
Aan de buitenzijde is onder alle deuren en ramen die op het gelijkvloers tot op de grond komen, een
dorpel voorzien in arduin (dikte 5 cm). Alle ramen die niet tot op de grond komen zijn voorzien van een
aluminium raamdorpel, gelakt in dezelfde kleur als de ramen.

ARTIKEL 10: BEGLAZING IN RAMEN EN DEUREN
Alle beglazing wordt uitgevoerd in dubbel glas, 1.0 K-waarde. De glasdiktes stemmen overeen met de
fabrieksnormen. Afstandshouders tussen het glas zijn van het type “warm-edge”.

ARTIKEL 11: NUTAANSLUITINGEN
De aansluitingskosten voor water, elektriciteit, gas, telefoon en kabel-TV zijn niet in de prijs inbegrepen.
De aanvraag hiervoor zal gebeuren door de aannemer, die de kosten van de aansluiting daarna verhaalt
op de koper, met voorlegging van de factuur hiervoor, evenals de nodige bekabeling hiervoor.

LASTENBOEK WONINGEN

ARTIKEL 12: ELEKTRICITEITSWERKEN
De elektriciteitswerken zijn inbegrepen in deze prijs. Het gaat hier om een volledige installatie, geplaatst met
materiaal van hoge kwaliteit. De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd. De locaties van
stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Schakelaars en
stopcontacten zijn van het merk NIKO (pr 20). Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan lusterklem en voorzien waar
nodig van lamphouder met lamp. Detail zie bijlage.

ARTIKEL 13: SANITAIRE LEIDINGEN EN TOESTELLEN
Alle sanitaire leidingen voor warm en koud water zoals aangegeven op de plannen zijn inbegrepen in deze
overeenkomst, dit incl. 1 vorstvrije buitenkraan op het terras, uitgietbak in de berging incl. kraanwerk.
Verder zijn ook de 2 hangtoiletten reeds standaard voorzien incl. inbouwsysteem, toiletpot
(Villeroy en Boch) en softclose wc-bril. De klant heeft de keuze tussen 2 drukplaten (ronde of rechthoekige
bedieningsknoppen). Een handwasbakje voor het gelijvloers toilet is tevens standaard voorzien incl. strakke
beker sifon en kraantje. Verder is er in de badkamer een witte vlakke douchebak afm. 120 x 90 cm incl. glazen zijwand en regendouche Grohe Euphoria incl. thermostatische kraan. Verder is een dubbel lavabomeubel
voorzien breedte 120 cm en twee kolomkasten van 35 cm Br., beiden van het merk Riho. Kleur te kiezen door
de klant uit 5 standaardkleuren. De lavabokranen zijn beide tevens van het merk Hasgrohe type Logis.

ARTIKEL 14: CENTRALE VERWARMING
Centrale verwarming op aardgas, incl. condensatieketel merk Vaillant, type ecoTEC plus VCW 296. Verder zal
deze installatie uitgevoerd worden met een programmeerbare thermostaat, en een buitenvoeler. De plaatsing
van de gaswandketel is voorzien op de verdieping, met afvoer door het dak. De woning is standaard
volledig voorzien met vloerverwarming te voorzien in alle ruimtes behalve de berging en de kelder. De wc en
hal zijn niet apart te sturen, maar zullen samen met een circuit van vb. badkamer of slaapkamer uitgevoerd
worden (naar keuze van de klant).

ARTIKEL 15 : PLEISTERWERKEN
Alle pleisterwerken, van zowel wanden als plafonds is in een éénlagige pleisterlaag voorzien in deze
overeenkomst, behalve in de garage/kelders, waar zichtmetselwerk en gladde welfsels/breedvloerplaten
gebruikt worden.

ARTIKEL 16 : CHAPEWERKEN EN VLOERISOLATIE
Alle chapewerken zijn ook voorzien in deze overeenkomst, incl. de nodige wapening, en uitzettingsvoegen
waar nodig. De vloerisolatie is op het gelijkvloers een gespoten vloerisolatie (PUR) van 10 cm. Voor de
verdieping is dit 8 cm PUR.

ARTIKEL 17 : KEUKEN
Voor de keuken wordt een budget overeengekomen van 12.500 € incl. BTW, te kiezen in het Kookhuis te
Kortessem.

ARTIKEL 18: VLOEREN EN WANDTEGELS
Voor alle private gelijkvloerse ruimtes van de woningen, de nachthal en de badkamervloer worden
keramische tegels voorzien met een afm. van 60 x 60 cm. De klant heeft hier de keuze tussen een 8-tal tegels van hoogwaardige kwaliteit, in voorraad bij de aannemer. Voor de slaapkamervloeren is een laminaat
van het merk Meister voorzien of keramische parket van 20 x 60 cm (te bezichtigen bij de aannemer). De
wandbetegeling van de badkamer is standaard voorzien t.h.v. de natte delen (bad/douche/meubel). Hiervoor
is een oppervlakte van ca. 10 à 12 m² voorzien, waar de klant de keuze krijgt om al dan niet gedeeltelijk de
vloertegel te laten doorlopen tegen de wand/bad enz... of met witte gerectificeerde wandtegels van 60/30 te
werken (mat of glanzend, naar keuze). Alle plaatsing is uiteraard voorzien.

LASTENBOEK WONINGEN

De trap van de kelder naar het gelijkvloers zal uitgevoerd worden met een prefab betonnen trap in
standaard betonkleur, de trap van het gelijkvloers naar het 1° verdiep wordt uitgevoerd met een
antracietkleurige prefab betonnen trap. De hijspunten die in de trap voorzien zijn worden afgewerkt met
INOX inserts.
Indien de klant opteert om bepaalde ruimtes (vloer of wand) niet af te laten werken, dan wordt dit budget in
mindering gebracht of desgevallend verrekend.

ARTIKEL 19: E-PEIL
In samenspraak met de EPB-verslaggever zullen wij de nodige voorzieningen treffen om voor elke woning
individueel een E-peil 50 te garanderen.

ARTIKEL 20: BINNENSCHRIJNWERK
Tubespaan verfdeuren met degelijk inox beslag (incl. strakke inox klink) geleverd en geplaatst. Bij het
plaatsen van een glazen deur wordt de meerprijs verrekend t.o.v. een standaard tubespaan verfdeur
t.w.v. 260 €. Ook het bepleisteren van de dagkanten is dan in meerprijs (200 € incl. BTW indien tijdens de
pleisterwerken bekend is dat deze uitgevoerd dienen te worden, anders in regie aan 45 €/u incl. BTW).

ARTIKEL 21: GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
De gemeenschappelijke delen zullen afgewerkt worden op kosten van de aannemer, maar zonder
schilderwerken (ten laste van de gemeenschap van de appartementen).
Voor de muren voorzien wij in de kelderverdieping betonblokken die opgevoegd worden, en vanaf het
gelijkvloers gepleisterde muren. Vóór de aanvang van de werken vragen wij een bijzondere algemene
vergadering, waar in samenspraak met alle eigenaars afwijkende materialen kunnen bepaald worden (mits
unanimiteit tussen de eigenaars), evenals het budget en type van verlichting, schilderwerken, enz... De
aannemer voorziet een budget van 2.500 € incl. BTW voor de buitenverlichting (inrit), evenals de traphallen.
Indien in meerderheid beslist wordt om hiervan af te wijken, dan kan dit op dat moment bekeken worden.
De elektriciteitswerken, en alle lichtpunten zijn voor kosten van de aannemer. De volledige buitenaanleg zal
ook op kosten van de aannemer gebeuren, zoals voorzien op het plan. De lift is een 8-persoons-lift voorzien
van brede deuren om een vlotte toegang met de rolstoel te verzekeren.

ARTIKEL 22: VENTILATIESYSTEEM D
Elk appartement en elke woning beschikt individueel over een ventilatiesysteem type D, Vasco D400, of
evenwaardig alternatief.

ARTIKEL 23: GEVELBEKLEDING EN BALLUSTRADES
De gevelbekleding evenals de balustrades zullen in gemetalliseerde en gepoederlakte metalen constructie
uitgevoerd worden in dezelfde of bijpassende kleur als het buitenschrijnwerk (kleur te bepalen in overleg met
de architecte).

ALGEMENE SCHIKKINGEN
1. Afmetingen

Perceelsoppervlakte: De oppervlakte en afmetingen op de plannen zijn geldig onder voorbehoud van een
mogelijke afwijking van maximaal 5% toegepast betreffende perceelsoppervlakte. De verschillen die zouden
voorkomen, zelfs indien ze groter zouden zijn dan 5%, worden beschouwd als toleranties die geen enkele
gelegenheid tot klacht, voor welke vergoeding dan ook, rechtvaardigen. Grondoppervlakte van het gebouw:
maximum tolerantie afwijking van 1%.

LASTENBOEK WONINGEN

2. Wijzigingen

De koper die een wijziging wenst aan te brengen aan zijn appartement/kantoor zal hiertoe ten gepaste tijd een
schriftelijke aanvraag indienen bij de bouwheer. Wijzigingen goedgekeurd door de architect en de bouwheer
worden uitgevoerd tegen voorwaarden, overeengekomen tussen koper en bouwheer. De architect behoudt
zich het recht voor, in overeenstemming met de bouwheer wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt dat
deze ongeschikt zijn om aan de voorziene werken te worden toegevoegd, hetzij wat de vorm en afmetingen
betreft, hetzij wat de natuur van de materialen betreft, hetzij in gelijk welk ander opzicht

3. Klachten

In geval van slecht weer, vorst of andere omstandigheden behoudt de bouwheer het recht de werken te
onderbreken zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen aantekenen. Eventuele klachten in verband
met de uitvoering van de werken moeten gebeuren vóór de in ontvangst name van het onroerend goed.
Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-jarige aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de
voorlopige oplevering.

4. Bezoek der werken

De kopers mogen de werf betreden indien dat is overeengekomen tussen de koper en de bouwheer. Er wordt
echter op gewezen dat de bezoekers op EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID de werf betreden, en dat de
bouwheer noch de aannemer, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele ongelukken.

5. Betalingen

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald worden: zie compromis. Bij contractbreuk wordt een
schadevergoeding overeengekomen volgens verkoopovereenkomst.

6. Termijn

De werken starten voorjaar 2015, en belopen voor uitvoering van de private delen 300 werkdagen. Voor de
woningen zal dit echter beperkt zijn tot ca. 250 werkdagen. Per kalenderdag vertraging wordt een
schadevergoeding betaald van € 25/dag.

7. Geschillen

Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het
huidige contract, kan op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de
Verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil,
kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer
onttrekken aan de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie. De Verzoeningscommissie kan een
deskundigeverzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die optreedt overeenkomstig
het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn
technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. In geval van niet-verzoening, stelt de
deskundige verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de betrokken
bouwparticipanten.
De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement, en er volledig mee in te
stemmen. Elke partij verbindt zich er toe deze clausule in te lassen in overeenkomsten die zij afsluit met
derden, met het oog op de uitvoering van het contract. Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd om
geschillen die tijdens de werken zouden ontstaan te beslechten.

LASTENBOEK WONINGEN

LASTENBOEK
ELEKTRICITEIT WONINGEN

Plaats

Omschrijving

Eenh.

GELIJKVLOERS
Bel op transfo

1

ER 1LP aan voordeur

1

3R, 1 Lp, centraal

1

Stopc enkel

1

WC

ER, 1Lp

1

KEUKEN

DR, 1Lp

1

ER, 1Lp werkblad langs fornuis

1

Stopc. enkel

2

Stopc dubbel

1

Stopc. frigo

1

Stopc. dampkap

1

Stopc. microgolf

1

Elektrisch vuur (3F25A)

1

Stopc. vaatwas opbouw

1

Stopc. oven rechtstreeks

1

ER 1 Lp

1

Stopc. dubbel

3

UTP dubbel

1

TEL aansluiting (utp)

1

TV aansluiting (coax)

1

Stopc. enkel

2

DR, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

1

ER, 1Lp

1

Stopc. buiten (geklokt in gevel)

1

ER, 1 Lp

1

Stopc. enkel

2

Stopc. rechtstreeks wasmachine

1

Stopc. rechtstreeks droogkast

1

INKOM

ZITHOEK

EETHOEK
TERRAS
BERGRUIMTE

VERDIEPING
BERGRUIMTE

SLAAPKAMER 1 (MASTER BEDROOM)

ER, 1 LP

1

Stopc. enkel

2

Dubbel UTP voeding voor draadloos

1

ER, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

2

Stopc. enkel

1

TV aansluiting

1
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Plaats

Omschrijving

Eenh.

ER, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

1

Stopc. enkel

2

TV aansluiting

1

ER, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

1

Stopc. enkel

2

TV aansluiting

1

ER, 1 Lp

1

Stopc. enkel ventilatie

1

NACHTHAL

ER, 1 Lp, centraal

1

BADKAMER

ER, 1 Lp, centraal

1

Stopc. dubbel aan meubel

1

ER, 1 Lp aan meubel

1

WC

ER, 1 Lp

1

Bijkomend in de installatie

Stopc. in goot aan zekeringskast

1

Thermostaat + buitenvoeler

1

Stopc. C.V. rechtstreeks

1

SLAAPKAMER 2

SLAAPKAMER 3

TECHNISCHE RUIMTE

Niet voorzien in de installatie

EXVB 4x10 voedingskabel

l/m

coax PE6, PE11 of PE14

l/m

ALGEMEEN
Equipotentiaal voor de gehele woning

1

Tellerkast 25S60 met lastscheider

1

Keuring + plannen (ééndraadschema en situatieschema

1

Verdeelbord 3Ka met automaten en aardbeveiligers (volgens offerte)

1

ALGEMENE VOORWAARDEN
De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd.
De locaties van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Tevens
wordt er advies gegeven wat de mogelijkheden zijn per locatie voor de verlichting.
Er wordt eveneens een lichtstudie gedaan waar nodig geacht .
Schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko.
Opbouw schakelaars en stopcontacten zijn hydro Niko.
Zand, water en elektriciteit worden door de bouwheer ter plaatse voorzien.
Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan wago en voorzien waar noodzakelijk van lamphouder met lamp.
Telefoonleidingen zijn van het afgeschermd type waarbij deze geschikt is voor PC en Telefoon gebruik (UTP, cat. 5). Er
wordt een meerprijs aangerekend wanneer een ander type van schakelaars en stopc. wordt gekozen.zie diverse. Er is een
WAARBORG van 2 jaar op het geïnstalleerde materiaal en op eventuele fouten in onze installatie.
ER = enkel richting
DR = dubbel richtingen of wisselschakeling
3R = drie richtingen of kruisschakeling
4R = vier richtingen of uitgebreidde kruisschakeling
5R of meer drukknopen met teleruptor (optie led signalisatie lampje) Lp = lichtpunt
Diamantboringen voor spotjes worden verrekend aan 25 €/stuk, met een éénmalige opstartkost van 50 €. Vb. 8
spotjes = 8 x 25 €, + 1 x 50 € = 250 €.
Deze prijzen zijn enkel geldig voor boringen van boven naar beneden, met een afwijking van max. +/-1 cm.

ELEKTRICITEIT WONINGEN

RESIDENTIE “CEDER”
GELIJKVLOERS
APPARTEMENT MET
2 SLAAPKAMERS

INDELING
Kelder
1 ondergrondse autostandplaats (verplicht bij te kopen). 2de ondergrondse autostandplaats mogelijk
bij te kopen. Standaard kelderruimte van ca. 7 m²
((mogelijkheid voor een grotere kelderruimte van
ca. 19m² of ca. 21m² mits meerprijs).
Gelijkvloers - 106,5m²
Inkomhal met toilet en vestiaire, living bestaande
uit zithoek, eetplaats met volledig ingerichte keuken en toegang tot ruime omheinde tuin van ca.
90m² waarvan ca. 45m² aangelegd terras, ruime
berging, nachthal, 2 ruime slaapkamers en ruime
badkamer met toilet.

Jef Koningslaan 10/0.01: Gelijkvloers
appartement met 2 ruime slaapkamers,
tuin van ca. 90m² en kelder met
ondergrondse autostandplaats.
Bouwjaar: 2015-2016 | Oppervlakte: 106,5m²

Tuin aangelegd met terras, gras ingezaaid en omheind. Lift in het
gebouw. Videofoon aanwezig in het appartement.

ENERGIE • E-PEIL 50* (MAX.)
Aluminium ramen met hoogrendementsglas.
Verwar ming
Condensatieketel Vaillant op aardgas voor de
vloerverwarming en het sanitair warm water.
Ventilatiesysteem
Vasco D400 met warmterecuperatie.
*5 jaar lang 50% korting op onroerende voorheffing

FINANCIËLE INFO

LIGGING

Prijs constructie		
Prijs grondaandeel		
Aankoop excl. kosten		

COMFORT

Ondergrondse autostandplaats
Berging ca. 21m² (onder inrit)		
Berging ca. 19m² (naast traphal)

Gelegen binnen de Grote Ring aan het mooie
Cederpark.

Keukenbudget: € 12.500 (incl. BTW.)
Sanitair budget: € 6.000 (incl. BTW.)
Vloerenbudget: € 40 tot € 50 (incl. BTW.)

€ 165.000,00
€ 85.000,00
€ 250.000,00
€ 16.000,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00

FICHE GLV APP 10/0.01

BOUWPLAN GLV APP 10/0.01

RESIDENTIE “CEDER”
GELIJKVLOERS
APPARTEMENT MET
3 SLAAPKAMERS

INDELING
Kelder
1 ondergrondse autostandplaats (verplicht bij te kopen). 2de ondergrondse autostandplaats mogelijk
bij te kopen. Standaard kelderruimte van ca. 7 m²
((mogelijkheid voor een grotere kelderruimte van
ca. 19m² of ca. 21m² mits meerprijs).
Gelijkvloers - 124m²
Ruime inkomhal met toilet en vestiaire, ruime
living met volledig ingerichte open keuken en
toegang tot aangelegd terras, berging,
3 slaapkamers en badkamer.

LIGGING

Gelegen binnen de Grote Ring aan het mooie
Cederpark.

COMFORT

Keukenbudget: € 12.500 (incl. BTW.)
Sanitair budget: € 6.000 (incl. BTW.)
Vloerenbudget: € 40 tot € 50 (incl. BTW.)

Jef Koningslaan 10/0.02: Gelijkvloers
appartement met 3 slaapkamers, tuin en
kelder met ondergrondse autostandplaats.
Bouwjaar: 2015-2016 | Oppervlakte: 124m²

Tuin aangelegd met terras, gras ingezaaid en omheind. Lift in het
gebouw. Videofoon aanwezig in het appartement.

ENERGIE • E-PEIL 50* (MAX.)
Aluminium ramen met hoogrendementsglas.
Verwar ming
Condensatieketel Vaillant op aardgas voor de
vloerverwarming en het sanitair warm water.
Ventilatiesysteem
Vasco D400 met warmterecuperatie.
*5 jaar lang 50% korting op onroerende voorheffing

FINANCIËLE INFO
Prijs constructie		
Prijs grondaandeel		
Aankoop excl. kosten		

€ 168.000,00
€ 88.000,00
€ 256.000,00

Ondergrondse autostandplaats
Berging ca. 21m² (onder inrit)		
Berging ca. 19m² (naast traphal)

€ 16.000,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00

FICHE GLV APP 10/0.02

BOUWPLAN GLV APP 10/0.02

RESIDENTIE “CEDER”
GELIJKVLOERSE
POLYVALENTE
KANTOORRUIMTE

Jef Koningslaan 8: Gelijkvloerse
kantoorruimte met veel lichtinval en
ondergrondse autostandplaats en kelder.
Bouwjaar: 2015-2016 | Oppervlakte: 77m²

INDELING

ENERGIE • E-PEIL 50* (MAX.)

Kelder
1 ondergrondse autostandplaats (verplicht te kopen). 2de staanplaats mogelijk bij te kopen.
Standaard kelderruimte van ca. 7m² (mogelijkheid
voor een grotere kelderruimte van 19m² of 21m²
mits meerprijs).

Aluminium ramen met hoogrendementsglas.

Gelijkvloers - 77m²
Polyvalente kantoorruimte met veel lichtinval door
grote raampartijen (12m langs de straat), toilet met
sas, berging/technische ruimte. Kitchenette wordt
in overleg geplaatst.

Verwar ming
Condensatieketel Vaillant op aardgas voor de
vloerverwarming en het sanitair warm water.
Ventilatiesysteem
Vasco D400 met warmterecuperatie.
*5 jaar lang 50% korting op onroerende voorheffing

FINANCIËLE INFO

LIGGING

Prijs constructie		
Prijs grondaandeel		
Aankoop excl. kosten		

COMFORT

Ondergrondse autostandplaats
Berging ca. 21m² (onder inrit)		
Berging ca. 19m² (naast traphal)

Gelegen binnen de Grote Ring aan het mooie
Cederpark.

Keukenbudget: € 3.000 (excl. BTW.)
Vloerenbudget: € 40 (excl. BTW.)

€ 154.500,00
€ 40.000,00
€ 194.500,00
€ 16.000,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00

FICHE KANTOORRUIMTE

BOUWPLAN KANTOORRUIMTE

BEKNOPTE BESCHRIJVING
RESIDENTIE “CEDER” - APPARTEMENTEN
Project van 4 woningen en 6 appartementen - Jef Koningslaan te Hasselt

Dit project omvat de realisatie van een gebouw gelegen in de Jef Koningslaan te Hasselt, volgens bouwplan in
bijlage. Deze bouw zal bestaan uit een kelderverdieping, een gelijkvloerse verdieping, een 1° verdieping en
een 2° verdieping. Het gebouw zal ook uitgerust worden met een lift (enkel voor de gemeenschap van de
appartementen), met voldoende brede deuren (+/- 90 cm) voor mindervaliden. Langs de buitenzijde van het
gebouw wordt er aandacht aan besteed, dat ook mindervaliden vlot toegang hebben tot de hoofdingang van
de 6 appartementen.
Met onze ervaring, financiële stabiliteit en goede reputatie in de bouwwereld, staan wij garant voor een
uitvoering volgens de regels van de kunst. Onze mensen staan er samen met onze trouwe en bekwame
onderaannemers borg voor dat dit project wordt afgeleverd tot ieders voldoening.
Naast het ontwerp zal de architecte ook instaan voor het toezicht op de perfecte uitvoering van de werken, en
zal zij samen met ons indien gewenst advies geven voor de gebruikte/ te gebruiken materialen. Dit zal
resulteren in een exclusief en duurzaam gebouw met een hoge functionaliteit en leefcomfort.

AARD DER ONDERNEMING
Het project omvat alle onmisbare werken tot de volledige afwerking, excl. inbouwkasten, behang – en
schilderwerken, individuele verlichting, en beplanting (deze kunnen optioneel aangeboden worden).
De beschrijving der werken wordt in dit document beknopt omschreven. De indeling en fundering blijkt
uit het plan in bijlage. Een gedetailleerde studie i.v.m. de stabiliteit van het gebouw wordt gemaakt door
Studiebureau Peeters-De Belder uit Hasselt. Deze studie zal strikt gevolgd worden, en met waar nodig de
nodige ondersteuning van dit bureau op de werf.
Er is een betonnen kelder voorzien. De rioleringen zullen aan het plafond van deze kelder opgehangen
worden.
In de overeengekomen prijs is begrepen :
•

•
•
•
•

Alle rioleringswerken, incl. regenwaterput met een inhoud van min. 50.000 L. De uitgebreide
automatisch omschakelbare pomp- installatie is gebouwd op hergebruik van het regenwater voor
spoelen van wc’s, buitenkranen en/of individuele kraan in de berging en/of wasmachine. Deze installatie is
gemeenschappelijk, waardoor de werkingskosten van deze installatie ook in de gemeenschap terecht
komen. Dit houdt ook in dat er 1 gemeenschappelijke waterteller voorzien wordt, om in geval van
droge periodes om te schakelen naar leidingwater. De aansluitingskosten, evenals het vast recht, als
eventuele onderhoudskosten van deze installatie zijn voor de gemeenschap, en zullen verrekend worden
via het aandeel in het volledige gebouw. Voor ieder appartement/woning, evenals het kantoor (indien
gescheiden), wordt een tussenmeter geplaatst, om hun persoonlijk aandeel in het verbruik van het
regenwater te registreren. Aan de hand hiervan zal het aandeel berekend worden dat iedere verbruiker
dient te betalen, in het eventuele verbruik.
Het oprichten van de constructie, incl. funderingen.
Het opmaken van plannen en studies, incl. de veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving.
De administratieve kosten deel uitmakend van de opbouw.
De toezichtkosten en het opruimen van de werf na afwerking.

Ingebouwde kasten, inrichtingen enz. die op 3-D’s en/of op plannen staan, maken geen deel uit van deze
overeenkomst, tenzij specifiek anders overeengekomen. De uitvoering hiervan staat dus uitdrukkelijk los van
deze overeenkomst.

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

PREAMBULE
•
•
•

De verkoper er zich toe de bouw en afwerking uit te voeren volgens onderhavig lastenboek. Ingeval de
bouwheer wijzigingen of meerwerken vraagt, zal de verkoper hem een geschreven staat van globale prijs
laten geworden. De werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper.
Voor materialen aangegeven als referentie in onderhavig document, of aangegeven op de plannen mogen
gelijkwaardige producten gebruikt worden, voor zover hun waarde, kwaliteit en doelmatigheid tenminste
gelijk zijn aan de voorgeschreven materialen.
Indien er tegenspraak is tussen de plannen en het lastenboek heeft het lastenboek voorrang.

ARTIKEL 1 : GRONDWERKEN EN BUITENAANLEG
De aannemer zal een degelijke stabiliteitsstudie laten maken. Deze studie zal steeds ter inzage liggen voor
dekopers. Alle nodige grondwerken, en eventuele aan- en afvoer van grond zijn inbegrepen in de prijs. Dit
tot en met de volledige buitenaanleg, na het beëindigen van de bouwwerken. De tuinen van het gelijkvloers
zullen uitgevoerd worden met kunstgras van zéér hoge kwaliteit, en zo natuurlijk mogelijk uitzicht, merk
Namgrass, type green meadow. De ruime terrassen zijn voorzien met keramische terrastegels 60 x 60 cm,
dikte 2 cm op vaste tegeldragers. De klant heeft hiervoor de keuze uit 3 types die getoond worden op kantoor
nl. Daugres Olivian Black, Daugres Basaltino Grigio of Casa Dolce Casa Icon grey. Dit zolang de voorraad
strekt.

ARTIKEL 2 : ONGEWAPEND EN GEWAPEND BETON
De gebruikte beton heeft een BENOR-keuring. De samenstelling wordt uitgevoerd volgens de geldende
normen, en wordt strikt nageleefd zoals opgegeven in het lastenboek.
Toepassing:
•
•
•
•
•
•

In de fundering en vloerplaat van het gebouw.
Betonnen balken en kolommen volgens de detailplannen.
Betonnen trap volgens de detailplannen.
Tussenvloeren volgens de detailplannen.
Verdeelkussens waar nodig.
Alle overige werken voor de goede stabiliteit van het gebouw.

ARTIKEL 3 : METSELWERKEN / GEVELMATERIALEN
Volgende materialen zijn aan te wenden :
•
•
•
•
•
•
•

Metselwerk binnenmuren in de kelder uit te voeren in betonblokken, gevoegd of gegoten beton.
Kelderwanden in gegoten beton, met een vloerplaat in gepolierde beton.
Dragend, metselwerk in snelbouwstenen (verlijmd) of betonblokken, van 14 cm dikte.
Niet-dragend metselwerk in snelbouwstenen van 9 / 10 cm dikte (soms 14 cm waar nodig/beter volgens
de aannemer), keuze aan de aannemer.
Gevelmetselwerk uit te voeren in gevelsteen van Vandersanden type Lithium A2, volgens staal, steeds te
bezichtigen op kantoor, en volgens referenties Kapelstraat 83-85 en Kukkelbosstraat 13A te Diepenbeek.
Voor het voegen van de gevelstenen zullen stalen geplaatst worden door de aannemer van deze werken.
De beslissing over de definitieve kleur van het voegwerk zal door de aannemer genomen worden. De kleur
van de voegen zal ca. identiek zijn als de referentiewoning.

ARTIKEL 4 : ISOLATIE TEGEN VOCHT
Waar vochtindringing – capillair of zakwater – mogelijk is, voorziet de aannemer in de levering en
plaatsing van een afdoend vochtisolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst. Er wordt gebruik
gemaakt van versterkte pvc-folie, en waar aansluitingen zijn met platte daken en dakterrassen, ingemetselde
EPDM-stroken. van versterkte pvc-folie, en waar aansluitingen zijn met platte daken en dakterrassen,
ingemetselde EPDM-stroken.

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

ARTIKEL 5: DRAGENDE VLOERCONSTRUCTIES
Bewapening en druklaag zijn zodanig dat de welfsels of betondekken behoudens hun eigen gewicht en dit van
de afwerkingsvloeren, een nuttige belasting van 350 kg/m² kunnen dragen. Wapeningen zijn aan te brengen
volgens de voorschriften van het studiebureel en/of de leverancier.

ARTIKEL 6 : DAKBEDEKKING
Platte daken worden in helling geplaatst met een chape 5 cm PIR boven de kelder, waarop een PVC dampscherm
geplaatst wordt, met daarop een dakisolatie type PUR/PIR, met een min. dikte van 16 cm, en een dakdichting
van EPDM. De dakrand zal uitgevoerd worden in een aluminium dakrand gelakt in idem kleur als het
buitenschrijnwerk. Als voorstel wordt hier RAL 7021 voorgesteld. Enkel met 100 % unanieme beslissing van
de op dat moment gekende eigenaars kan hiervan afgeweken worden naar een andere kleur/materiaal, mits
akkoord met de aannemer en architect. Zinkwerk wordt uitgevoerd in kleur antraciet. De afvoerbuizen zijn in
vierkant 80 of 100 mm (naargelang de berekening), en worden op de gevels geplaatst.

ARTIKEL 7 : RIOLERING EN PUTTEN
De rioleringsbuizen worden uitgevoerd in Benor-gekeurde pvc-buizen, of in PE. Afmetingen en diameters zijn
volgens de geldende normen en worden berekend door de leveranciers. Gedetailleerde plannen hiervan
zullen na uitvoering hiervan worden opgemaakt. De toezichtsputten worden voorzien in metselwerk van
betonblokken op een vloer in beton of evenwaardige prefabputten. Op deze putten zal een deksel geplaatst
worden, in geval in een oprit gesitueerd, zal deze voldoende sterkte bieden voor een normale wielbelasting.

ARTIKEL 8 : THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE
Spouwisolatie buitenwanden : Minerale wol, dikte 140 mm. Spouwisolatie thermisch/akoestisch in
metselwerk tussen 2 woningen : Minerale wol, min. dikte 40 mm met volledig gescheiden woningen
bovengronds tot aan het dak, enkel de gevelsteen wordt niet onderbroken, tenzij anders bepaald door de
ingenieur.

ARTIKEL 9 : VENSTERRAMEN EN BUITENDEUREN
•
•
•
•

De ramen worden uitgevoerd in aluminium, kleur Ral 7021 binnen en buiten.
De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden.
Aan de binnenzijde worden de ramen die niet tot op de grond komen, rondom volledig uitgepleisterd.
Aan de buitenzijde is onder alle deuren en ramen die op het gelijkvloers tot op de grond komen, een
dorpel voorzien in arduin (dikte 5 cm). Alle ramen die niet tot op de grond komen zijn voorzien van een
aluminium raamdorpel, gelakt in dezelfde kleur als de ramen.

ARTIKEL 10: BEGLAZING IN RAMEN EN DEUREN
Alle beglazing wordt uitgevoerd in dubbel glas, 1.0 K-waarde. De glasdiktes stemmen overeen met de
fabrieksnormen. Afstandshouders tussen het glas zijn van het type “warm-edge”.

ARTIKEL 11: NUTAANSLUITINGEN
De aansluitingskosten voor water, elektriciteit, gas, telefoon en kabel-TV zijn niet in de prijs inbegrepen.
De aanvraag hiervoor zal gebeuren door de aannemer, die de kosten van de aansluiting daarna verhaalt
op de koper, met voorlegging van de factuur hiervoor, evenals de nodige bekabeling hiervoor.

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

ARTIKEL 12: ELEKTRICITEITSWERKEN
De elektriciteitswerken zijn inbegrepen in deze prijs. Het gaat hier om een volledige installatie, geplaatst met
materiaal van hoge kwaliteit. De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd. De locaties van
stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Schakelaars en
stopcontacten zijn van het merk NIKO (pr 20). Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan lusterklem en voorzien waar
nodig van lamphouder met lamp. Detail zie bijlage.

ARTIKEL 13: SANITAIRE LEIDINGEN EN TOESTELLEN
Alle sanitaire leidingen voor warm en koud water zoals aangegeven op de plannen zijn inbegrepen in deze
overeenkomst. Dit incl. voorziening voor een uitgietbak in de berging incl. kraan, 1 vorstvrije buiten-kraan op
het terras en een standaard handwasbakje incl. kraan voor het toilet (zie bijlage). Voor alle andere sanitaire
toestellen wordt een budget overeengekomen van 7.500 € incl. BTW, catalogusprijs voor app. 0.01, 1.01, 2.01
en 2.02. Voor de woningen en appartement 0.02 en 1.02 bedraagt dit budget 6.000 € incl. BTW.
Voor de douche is standaard voorzien om te werken met een lage douchebak (te kiezen in bovenstaand
budget). Indien de klant opteert voor een betegelde inloopdouche, kan dit mits een meerprijs afhankelijk van
het gekozen afvoergootje en type tegel. Als richtprijs hiervoor met een inox gootje van vb. 70 cm Br. en tegels
van 60 x 60 cm is 1.850 € incl. BTW.

ARTIKEL 14: CENTRALE VERWARMING
Centrale verwarming op aardgas, incl. condensatieketel merk Vaillant, type ecoTEC plus VCW 296. Verder zal
deze installatie uitgevoerd worden met een programmeerbare thermostaat, en een buitenvoeler. De plaatsing
van de gaswandketel is voorzien in de berging, met afvoer door het dak. Er is vloerverwarming voorzien in alle
ruimtes behalve de berging. De wc en hal zijn niet apart te sturen, maar zullen samen met een circuit van vb.
badkamer of slaapkamer uitgevoerd worden (naar keuze van de klant).

ARTIKEL 15 : PLEISTERWERKEN
Alle pleisterwerken, van zowel wanden als plafonds is in een éénlagige pleisterlaag voorzien in deze
overeenkomst, behalve in de garage/kelders, waar zichtmetselwerk en gladde welfsels/breedvloerplaten
gebruikt worden.

ARTIKEL 16 : CHAPEWERKEN EN VLOERISOLATIE
Alle chapewerken zijn ook voorzien in deze overeenkomst, incl. de nodige wapening dmv netten, en
uitzettings-voegen waar nodig. De vloerisolatie is op het glvl een gespoten vloerisolatie (PUR) van 10 cm.

ARTIKEL 17 : KEUKEN
Voor de keuken wordt een budget overeengekomen van 12.500 € incl. BTW.

ARTIKEL 18: VLOEREN EN WANDTEGELS
Voor alle leefruimtes van de appartementen wordt een budget voorzien voor de vloertegels van 50 €/m² incl. BTW.
Voor de slaapkamervloeren evenals de wandtegels voor badkamer en toilet bedraagt dit budget 40 €/m² incl. BTW.
De betegeling van de badkamer en het toilet is standaard voorzien voor de volledige wanden van vloer tot plafond. Alle
plaatsing valt uiteraard niet in het budget maar is standaard voorzien. Voor alle plinten is een budget voorzien
van 8 €/lm, deze zijn 7 of 8 cm hoog.
Alle tegels zijn te kiezen bij Gavra N.V. in Geel. Voor de kelders zijn geen vloeren voorzien, hier is de vloer
afgewerkt met een gepolierde betonvloer. De trappen van de kelder naar het glvl zullen uitgevoerd worden
met een antracietkleurige tegel met een formaat 30 x 30 cm. De trappen naar 1° verdieping en hoger zijn
voorzien met tegels in hetzelfde budget als het budget voor de leefruimtes (50 €/m² incl. BTW). Indien de
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klant opteert om bepaalde ruimtes (vloer of wand) niet af te laten werken, dan wordt dit budget in mindering
gebracht of desgevallend verrekend met evt. andere meerprijzen. Mocht de klant ervoor opteren om een
parketvloer of dergelijke door ons te laten plaatsen, dan zullen wij hiervoor een aangepaste offerte maken.

ARTIKEL 19: E-PEIL
In samenspraak met de EPB-verslaggever zullen wij de nodige voorzieningen treffen om voor elk
appartement individueel E-peil 50 te garanderen. Dit bv d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen,
waarbij alle daken (buiten de terrassen uiteraard) als gemeenschap beschouwd zullen worden. De verdeling
van het aantal panelen zal gebeuren volgens het aantal 1000-sten in het gebouw per appartement/woning. Dit
geldt eveneens voor evt. overblijvende oppervlakte voor toekomstige installaties enz… Het zullen dus indien
nodig 10 individuele installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen worden.

ARTIKEL 20: BINNENSCHRIJNWERK
Tubespaan verfdeuren in een Multiplex omkasting en meranti chambranten met inox beslag geleverd en
geplaatst. Bij het plaatsen van een glazen deur wordt de meerprijs verrekend t.o.v. een standaard tubespaan
verfdeur t.w.v. 260 €. Ook het bepleisteren van de dagkanten is dan in meerprijs (150 € indien tijdens de
pleisterwerken bekend is dat deze uitgevoerd dienen te worden, anders in regie aan 43 €/u).

ARTIKEL 21: GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
De gemeenschappelijke delen zullen afgewerkt worden op kosten van de aannemer, maar zonder
schilderwerken (ten laste van de gemeenschap). Voor de betegeling van de trap tussen de kelder en het glvl.
gebruik gemaakt worden van antracietgrijze tegels 30 x 30 cm, voor alle betegelde opp. vanaf het glvl. en
hoger zal gebruikt gemaakt worden van tegels afm. 60/60 cm. Deze zullen uitgevoerd worden met LEA
Basaltina Naturale 60 x 60 cm. Voor de muren voorzien wij in de kelderverdieping betonblokken die
opgevoegd worden, en vanaf het gelijkvloers gepleisterde muren.
Vóór de aanvang van de werken vragen wij een bijzondere algemene vergadering, waar in samenspraak
met alle eigenaars afwijkende materialen kunnen bepaald worden (mits unanimiteit tussen de eigenaars),
evenals het budget en type van verlichting, schilderwerken, enz... De aannemer voorziet een budget van 2.500
€ incl. BTW voor de buitenverlichting (inrit), evenals de traphallen. Indien in meerderheid beslist wordt om
hiervan af te wijken, dan kan dit op dat moment bekeken worden.
De elektriciteitswerken, en alle lichtpunten zijn voor kosten van de aannemer. De volledige buitenaanleg zal
ook op kosten van de aannemer gebeuren, zoals voorzien op het plan. De lift is een 8-persoons-lift voorzien
van brede deuren om een vlotte toegang met de rolstoel te verzekeren.

ARTIKEL 22: VENTILATIESYSTEEM D
Elk appartement beschikt individueel over een ventilatiesysteem type D, Vasco D400, of evenwaardig
alternatief.

ARTIKEL 23: AFWERKING BUITENPLAFONDS
De plafonds van de overdekte terrassen, evenals de scheidingswanden zullen afgewerkt worden met een
siliconepleisterlaag in witte kleur. Voor de plafonds is dit op een isolatie in EPS van min. 10 cm dikte. De
gevelbekleding evenals de balustrades zullen in gemetalliseerde en gepoederlakte metalen constructie
uitgevoerd worden in dezelfde of bijpassende kleur als het buitenschrijnwerk (kleur te bepalen in overleg met
de architecte).
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ALGEMENE SCHIKKINGEN
1. Afmetingen

Perceelsoppervlakte: De oppervlakte en afmetingen op de plannen zijn geldig onder voorbehoud van een
mogelijke afwijking van maximaal 5% toegepast betreffende perceelsoppervlakte. De verschillen die zouden
voorkomen, zelfs indien ze groter zouden zijn dan 5%, worden beschouwd als toleranties die geen enkele
gelegenheid tot klacht, voor welke vergoeding dan ook, rechtvaardigen. Grondoppervlakte van het gebouw:
maximum tolerantie afwijking van 1%.

2. Wijzigingen

De koper die een wijziging wenst aan te brengen aan zijn appartement/kantoor zal hiertoe ten gepaste tijd een
schriftelijke aanvraag indienen bij de bouwheer. Wijzigingen goedgekeurd door de architect en de bouwheer
worden uitgevoerd tegen voorwaarden, overeengekomen tussen koper en bouwheer. De architect behoudt
zich het recht voor, in overeenstemming met de bouwheer wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt dat
deze ongeschikt zijn om aan de voorziene werken te worden toegevoegd, hetzij wat de vorm en afmetingen
betreft, hetzij wat de natuur van de materialen betreft, hetzij in gelijk welk ander opzicht

3. Klachten

In geval van slecht weer, vorst of andere omstandigheden behoudt de bouwheer het recht de werken te
onderbreken zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen aantekenen. Eventuele klachten in verband met
de uitvoering van de werken moeten gebeuren vóór de in ontvangst name van het onroerend goed. Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-jarige aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de
voorlopige oplevering.

4. Bezoek der werken

De kopers mogen de werf betreden indien dat is overeengekomen tussen de koper en de bouwheer. Er wordt
echter op gewezen dat de bezoekers op EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID de werf betreden, en dat de
bouwheer noch de aannemer, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele ongelukken.

5. Betalingen

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald worden : zie compromis. Bij contractbreuk wordt een
schadevergoeding overeengekomen volgens verkoopovereenkomst.

6. Termijn

De werken starten voorjaar 2015, en belopen voor uitvoering van de private delen 300 werkdagen. Voor de
woningen zal dit echter beperkt zijn tot ca. 250 werkdagen. Per kalenderdag vertraging wordt een
schadevergoeding betaald van € 25/dag.

7. Geschillen

Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het
huidige contract, kan op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de
Verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil,
kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer
onttrekken aan de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie. De Verzoeningscommissie kan een
deskundigeverzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die optreedt overeenkomstig
het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn
technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. In geval van niet-verzoening, stelt de
deskundige verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de betrokken
bouwparticipanten.
De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement, en er volledig mee in te
stemmen. Elke partij verbindt zich er toe deze clausule in te lassen in overeenkomsten die zij afsluit met
derden, met het oog op de uitvoering van het contract. Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd om
geschillen die tijdens de werken zouden ontstaan te beslechten.
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Plaats

Omschrijving

Eenh.

GELIJKVLOERS
Bel (woning/videofoon (app.)

1

ER, 1 Lp aan voordeur

1

3R, 1Lp, centraal

1

Stopc. enkel

1

ER, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

2

Stopc. enkel

1

WC

ER, 1 Lp

1

KEUKEN

DR, 1 Lp

1

ER, 1 Lp, werkblad langs fornuis

1

Stopc. enkel

1

Stopc. dubbel

2

Stopc. frigo

1

Stopc. dampkap

1

Stopc. microgolf

1

Elektrisch vuur (3F25A)

1

Stopc. vaatwas opbouw

1

Voeding powerpoort eiland

1

Stopc. oven rechtstreeks

1

ER, 1 LP

1

Stopc. dubbel

2

UTP dubbel

1

TEL aansluiting (utp)

1

TV aansluiting (oax)

1

Stopc. enkel

2

DR, 1 Lp

1

Stopc. enkel

2

ER, 1Lp

1

Stopc. buiten (geklokt in gevel)

1

ER, 1Lp

1

Stopc. enkel

2

Stopc. rechtstreeks wasmachine

1

Stopc. rechtstreeks droogkast

1

ER, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

2

Stopc. enkel

1

UTP

1

TV aansluiting

1

INKOM

BUREEL (INDIEN AANWEZIG)

ZITHOEK

EETHOEK
TERRAS
BERGRUIMTE

SLAAPKAMER 1 (MASTER BEDROOM)
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Plaats
SLAAPKAMER 2, 3, enz...

TECHNISCHE RUIMTE
NACHTHAL
BADKAMER

Bijkomend in de installatie

Niet voorzien in de installatie

Omschrijving

Eenh.

ER, 1 Lp

1

Stopc. dubbel

1

Stopc. enkel

3

UTP

1

TV aansluiting

1

ER, 1Lp

1

Stopc. enkel

2

3R, 1Lp, centraal

1

Stopc. enkel

1

ER, 1 Lp, centraal

1

ER, 1 spotje in douche

1

Stopc. enkel aan meubel

2

ER, 1 Lp aan meubel

1

Stopc. enkel

1

Stopc. in goot aan zekeringskast

3

Thermostaat + buitenvoeler

1

Stopc. C.V. rechtstreeks

1

Stopc. ventilatie rechtstreeks

1

EXVB 4x10 voedingskabel

l/m

coax PE6, PE11, PE14

l/m

smarttube BELGACOM

l/m

ALGEMEEN
Equipotentiaal voor de gehele woning

1

Tellerkast 25S60 met lastscheider

1

Keuring + plannen (ééndraadschema en situatieschema

1

Verdeelbord 3Ka met automaten en aardbeveiligers (volgens offerte)

1

ALGEMENE VOORWAARDEN
De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd.
De locaties van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Tevens
wordt er advies gegeven wat de mogelijkheden zijn per locatie voor de verlichting.
Er wordt eveneens een lichtstudie gedaan waar nodig geacht .
Schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko.
Opbouw schakelaars en stopcontacten zijn hydro Niko.
Zand, water en elektriciteit worden door de bouwheer ter plaatse voorzien.
Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan wago en voorzien waar noodzakelijk van lamphouder met lamp.
Telefoonleidingen zijn van het afgeschermd type waarbij deze geschikt is voor PC en Telefoon gebruik (UTP, cat. 5). Er
wordt een meerprijs aangerekend wanneer een ander type van schakelaars en stopc. wordt gekozen.zie diverse. Er is een
WAARBORG van 2 jaar op het geïnstalleerde materiaal en op eventuele fouten in onze installatie.
ER = enkel richting
DR = dubbel richtingen of wisselschakeling
3R = drie richtingen of kruisschakeling
4R = vier richtingen of uitgebreidde kruisschakeling
5R of meer drukknopen met teleruptor (optie led signalisatie lampje) Lp = lichtpunt
Diamantboringen voor spotjes worden verrekend aan 25 €/stuk, met een éénmalige opstartkost van 50 €. Vb. 8
spotjes = 8 x 25 €, + 1 x 50 € = 250 €.
Deze prijzen zijn enkel geldig voor boringen van boven naar beneden, met een afwijking van max. +/-1 cm.
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NOTITIES

T 0477 96 03 87
www.synaevebouwprojecten.be

