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BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN  HET  APPARTEMENTSGEBOUW  

 
Ligging 
 
Residentie JULINE  wordt een mooie residentie op wandelafstand van het centrum van 
Waregem,  en op een boogscheut van belangrijke invalswegen. 
 
Vanuit ieder appartement heeft u een prachtig zicht op het openbaar Stadspark ‘Baron Casier’ 
die met zijn acht hectare de  groene long vormt in het hartje van Waregem. 
 
Een mooie locatie en uniek project voor wie van rust en klasse houdt. 
 
Appartement 
 
Residentie JULINE  telt  vijf bouwlagen met op het gelijkvloers twee appartementen en  een 
commerciële ruimte. 
 
Op het eerste, tweede en derde verdiep bevinden zich telkens twee doorzonappartementen met 
ruime terrassen. 
 
Het vierde verdiep is volledig voorbehouden voor de penthouse. 
 
Ieder appartement beschikt over een kelderberging, deze kelder is met de lift bereikbaar. 
 
Aan de achterzijde van het project is er de mogelijkheid om een garage of parking of carport aan 
te kopen.  

 
       Interieur 
 

De appartementen zelf zijn met veel aandacht voor privacy, praktische indeling, grote 
zongerichte terrassen, voldoende bergruimte en vooral veel lichtinval ontworpen. Voor wat 
betreft de afwerking van de appartementen, zowel aan de buitenzijde als binnenin, wordt de 
klemtoon gelegd op kwaliteit en stijl. 
 
De appartementen worden verkocht volgens de plannen en tekeningen van de architect in 
samenspraak met een binnenhuis architect. 

 
Het is de koper toegelaten wijzigingen aan te brengen aan het plan van inrichting, indien de 
werken van het desbetreffende lot nog niet zijn aangevangen. De voorgestelde wijzigingen 
dienen uiteraard te passen binnen het globaal technisch concept van het gebouw inzake 
structuur, vloeropbouw, technische kokers en dergelijke. 
 
Veiligheid 
 
Alle appartementen zijn voorzien van een vijfpuntslot en een gecodeerde veiligheidscilinder, 
veiligheidsrozas en videofoon. 
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Voorschriften 
 
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing op dit gebouw :  
 

 De stedelijke en gewestelijke bouwreglementeringen 

 De uitvoering geschiedt volgens de van toepassing zijnde normen, de regels van goed 
vakmanschap en de code van goede praktijk. 

 De van kracht zijnde normen op moment van bouwvergunning met betrekking tot energie, 
isolatie, comfort en akoestiek. 

 Het toezicht op de werken, controle op de kwaliteit van de materialen, de 
uitvoeringsmethoden en de kwaliteit van de uitvoering staan onder de permanente leiding 
en toezicht van de architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever en de 
bouwheer. 
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Promotor aan het woord 
 
De Groep Thiers is gespecialiseerd in het ontwikkelen, coördineren en realiseren van 
vastgoedprojecten. Nieuwbouwwoningen en appartementsgebouwen behoren tot ons 
vakgebied.  De Groep Thiers onderscheidt zich door professionaliteit, kwaliteit en 
klantgerichtheid.  
 
De projecten, zowel klein- als grootschalig gerealiseerd door de Groep Thiers, zijn steeds te 
herkennen aan de vooruitstrevende architectuur en unieke locaties, waarbij esthetiek, 
duurzaamheid en bovenal een correcte prijs zekerheden zijn. 
 
Lieven Thiers, bezieler, oprichter en gedelegeerd bestuurder, is dan ook reeds meer dan 45 jaar 
een gevestigde waarde in de vastgoedsector. 
 
De nieuwbouwprojecten van Groep Thiers staan steeds garant voor stijlvol wonen op 
toplocaties met een hoogstaande afwerking en respect voor het milieu en zijn omgeving. 
 
De mooie architectuur en vormgeving vormen de rode draad doorheen het volledige project van 
ruwbouw tot afwerking. De passie voor perfectie start bij het ontwerp en eindigt bij de 
afwerking van het interieur.  
 
Vanaf het eerste contact tot en met de verhuis kan de klant rekenen op een persoonlijke 
begeleiding en duidelijk advies op technisch, financieel en juridisch vlak. 
 
De klant profiteert op deze wijze van de jarenlange ervaring en knowhow die de Groep Thiers te 
bieden heeft.  
 
Realisaties 
Groep Thiers zorgt voor een volledig afgewerkt project van ruwbouw tot en met 
interieurinrichting. 
 
Wij  werken enkel met kwalitatief hoogstaande materialen en geregistreerde aannemers, op die 
manier krijgt elk project een meerwaarde, die nogmaals het bewijs leveren van onze 
professionaliteit. 
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Begeleiding 

 
De promotor staat garant voor de begeleiding van haar klanten door een eigen interieurarchitect. 
Deze persoon adviseert en begeleidt de kopers bij de inrichting van hun appartement. 
 
Hij/zij coördineert de indeling van het plan, bespreekt de inplanting van de technische 
uitrustingen (elektriciteit, sanitair en verwarming), begeleidt de klanten bij hun verdere 
afwerkingskeuzes zowel wat betreft  keuken- en badkamermeubilair, sanitaire toestellen, 
radiatoren, vloer- en wandbekleding  en vergezelt hen, indien gewenst, naar de diverse 
toonzalen. 
 
Deze tekent het definitieve uitvoeringsplan uit, houdt alle administratie bij met betrekking tot 
wijzigingen en verrekeningen en volgt nauwgezet de uitvoering van de gemaakte keuzes. 
 
Hij/zij is het aanspreekpunt bij uitstek voor de klant en verzorgt de communicatie tussen de 
promotor, de toonzalen en de uitvoerders op de werf. 
 
Deze klantenbegeleiding kan uit twee luiken bestaan : 

 
BASIS  
 
Het opnemen van de gemaakte keuzes zoals voorzien binnen de basisuitvoering volgens de 
specificaties vermeld in dit verkooplastenboek.  
De projectontwikkelaar biedt hiervoor twaalf uur klantenbegeleiding aan en wil hiermee 
investeren in de tevredenheid van haar klanten. Deze service is inbegrepen in de aankoopprijs 
van uw appartement.  
  
 
COMFORT 
 
De klant kan uiteraard hierin een stap verder gaan en het gehele appartement persoonlijk en op 
maat laten afwerken. 
 
Het inrichtingsplan (zonder evenwel aan de basisstructuur te wijzigen) wordt hertekend, de 
interieurarchitect staat de klant bij inzake het kiezen van kleurcombinaties, inrichten van 
bepaalde ruimtes enz. 
 
Wordt de twaalf uur klantenbegeleiding overschreden, wordt deze extra verrekend aan een 
uurtarief van 60 €/uur exclusief btw. 
 
Indien u geen beroep wenst te doen op de standaard twaalf uur klantenbegeleiding wordt geen 
minprijs toegekend. 

 
 
  



 

Verkoopsbeschrijving Residentie Juline – Waregem  Pagina 6 van 23 
Editie : 11.2012 
Info & Verkoop : Thiers Vastgoed | www.thiers.be | Tel 056 21 61 61 | Fax 056 21 41 71 | info@ftimmo.be  

 

 
 
 

WIJZIGINGEN 
 
 
Op vraag van de koper kan overgaan worden tot het aanbrengen van wijzigingen in het privatief. 
 
Het betreft wijzigingen in afwerkingsmaterialen en het verplaatsen van tussenwanden binnen 
het privatief (met uitzondering van de dragende muren). Er kunnen echter geen wijzigingen 
aangebracht worden aan de gemene delen of die in strijd zijn met de basisakte, 
bouwvergunning en de EPB- regelgeving.  
 
Alle wijzigingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden, uiterlijk tegen de deadline die 
vooropgesteld wordt door de klantencontactpersoon voor de afwerking van een bepaalde 
afwerkingsfase. 
 
De bouwheer zal in de mate van het mogelijke , en in functie van de planning, gevolg geven aan 
de vragen van de koper maar is geenszins verplicht om bepaalde wijzigingen ten aanzien van de 
basisuitvoering uit te voeren.  
 
De architect zal beslissen over de mogelijkheid van de uitvoering ervan; de werken mogen in 
ieder geval geen vertraging voor de bouwwerken van de andere eigenaars meebrengen. 
 
De koper die wijzigingen wenst aan te brengen, zal aan de bouwpromotor schriftelijk opdracht 
geven de wijziging in werk of levering voor zijn rekening uit te voeren, aan een overeengekomen 
prijs. 
 
Bij keuze van goedkopere materialen door de koper worden geen minprijzen verrekend.  

 
 

Bij keuze van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de particuliere 
handelswaardes. Het prijsverschil tussen de handelswaardes kan eventueel meer bedragen en 
dit ten gevolge van de kleine hoeveelheid, duurdere plaatsingsmodaliteiten of meer snijverlies 
bij grotere formaten.  
 
Bij de keuze van andere afwerkingsmaterialen dan voorzien in dit verkooplastenboek of bij 
wijzigingen aan de indeling van het privatief zal de uitvoeringstermijn automatisch worden 
verlengd met minstens één werkdag per schijf van 750 € (excl. BTW) aan meerwerken.    
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TECHNISCHE BESCHRIJVING 
 

 
A. DE  GEMENE  DELEN 

   
  Deze behelzen hoofdzakelijk: 

 
a.  De grond. 
b. De grondwerken, funderingen, metselwerken, de scheidingswanden,  
 het gewapend beton, de vloerplaten, de dorpels, de terrassen en 

 balkonleuningen. 
c. De rioleringen en de verzamelputten, de waterafvoer. 
d. De dakbedekking, goten en regenafvoeren. 
e. De toegangswegen en omgevingswerken. (voor zover niet openbaar) 
f. De materialen van de gevels en de afwerking van de gemene delen.  
g. De  afwerking van de inkomhall en de hall. 
h. De liften. 
i. De gemeenschappelijke lokalen. 
j. De gemeenschappelijke delen (overlopen, gangen, enz..) 
k. Het schrijnwerk van de gemene delen. 
l Het schilderwerk van de gemene delen. 
m. De videofoon en de algemene verlichting van de gemene delen. 

 
 Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is geenszins beperkend. 

 
 

B. DE PRIVATIEVE DELEN 

a. Het pleisterwerk of plamuren van de dragende muren. 
b. De uitvullingslagen van de elektrische leidingen en waterleidingen 
c. De vloer- en muurbekledingen. 
d. De venstertabletten. 
e. Het binnenschrijnwerk. 
f. De sanitaire installatie. 
g. De centrale verwarming. 
h. De elektrische installatie. 
i.          Keukeninrichting. 

 
 Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is geenszins beperkend. 
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1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKEN: 
 
Wij besteden een bijzondere aandacht aan zowel de thermische alsook aan de akoestische isolatie 
tegen burenhinder. Het gebouw beantwoord voor 100% aan de K-45 norm en de huidige EPB eisen. 
 
Daartoe worden alle buitenmuren ontdubbeld en worden zij  uitgevoerd in twee verschillende diktes 
en wordt de luchtruimte ertussen gevuld met stijve isolatieplaten.  
 
De tussenmuren worden uitgevoerd in thermisch en akoestische snelbouwsteen of isolerende 
gipsblokken of wanden in metalstud met gipskartonplaten.  
 
Muren die appartementen scheiden worden eveneens ontdubbeld uitgevoerd in massief  beton of in 
metselwerk of in thermisch en akoestische isolerende gipsblokken en voorzien van een stijve 
isolatieplaat ertussen.  
 
Dit alles beantwoord aan de nieuwe EPB normen. 

2. RUWBOUW 
2.1 VOORBEREIDENDE WERKEN 
2.1.1 INRICHTEN BOUWWERF 

 
Deze post omvat de voorbereidende werken die de eigenlijke aanneming voorafgaan.  
Hieronder verstaat men het inrichten en klaarmaken van de bouwwerf en het uitzetten van de 
bouwwerken. 
De bouwplaats wordt voorlopig afgesloten. Het is de bouwheer toegelaten om publiciteit aan te 
brengen. 
 
De definitieve aansluitingskosten op water (tot en met de waterteller), gas (tot en met de gasteller), 
elektriciteit (tot en met de tellerkast), distributie en telefoon vallen ten laste van de koper evenals de 
waarborgen en diverse vergoedingen die voortvloeien uit de aansluitingen. 
 
Deze voorbereidende werken bevatten ook de technische conceptie en studie uitgevoerd door de 
ingenieur stabiliteit en door de ontwerper architect. 

 
2.2 GRONDWERKEN 
2.2.1 DELF- en GRONDWERKEN 
Delfwerken voor funderingen, lift- en bouwputten. 
Grondwerken voor berging van de teelaarde, grondaanvullingen en nivelleringen binnen het gebouw.  
 
2.2.2 AARDINGSGELEIDER 
Volgens de reglementen van de stroomleverende maatschappij. 

 
2.2.3 FUNDERINGEN 
De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de studie opgesteld door de ingenieur stabiliteit 
en overeenkomstig de studie van de grondanalyse. 
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2.2.4 ONDERVLOER 
Bewapende ondervloer in beton volgens studie ingenieur. 
 
2.2.5 KELDERBERGINGEN 
De bergingen in de kelder wordt uitgevoerd in betonsteen. 
Ieder appartement krijgt een berging toegewezen. 
Het elektriciteitsverbruik wordt via de teller van het privatief appartement verrekend. 
Iedere berging wordt afgesloten met een volkern schilderdeur, de cylinder is in combinatie met het 
desbetreffend privatief.  
 
De keldervloer is uitgevoerd in een polybeton. 
 
Alle metselwerk van de privatieve kelders, privatieve garages en gemeenschappelijke delen in de 
kelder wordt gevoegd en niet geschilderd. 

 
2.3 RIOLERINGEN:  
Alle rioleringen en afvoerbuizen voor afvalwaters worden uitgevoerd in PVC BENOR gekeurd. Hierbij 
inbegrepen alle toebehoren zoals ellebogen, T-stukken… 
 
Aansluitingen aan het openbaar net volgens de geldende gemeentelijke voorwaarden. 

 
2.4 METSELWERKEN: 
De dragende binnen- en buitenmuren worden uitgevoerd in isolerende snelbouwsteen van de streek 
of volgens keuze promotor en betonwanden, dit volgens de studie ingenieur en keuze promotor. 
 
Voor de gevels wordt een handvormsteen gekozen. Type en kleur te bepalen door architect en 
promotor. Deze worden verlijmd of uitgevoerd met een lintvoeg. In de spouw is er 6cm PUR isolatie 
voorzien. 
        
De niet dragende binnenmuren worden uitgevoerd in isolerende snelbouwsteen van de streek 
of gipsblokken met een dikte 10 cm of valse wanden opgebouwd uit een metalstud en 
gipskartonplaten. 
De snelbouwsteen wordt nadien gepleisterd, de gipsblokken of gipskartonplaten worden klaar 
gezet voor de schilder, volgens keuze van de promotor. 
 
De betonstudie is volgens de normen NBN en houdt rekening met de blijvende belasting, de 
afwerking en de gebruiksbelastingen. De vloeren van de appartementen op het verdiep worden 
uitgevoerd in breedvloerplaten volgens studie ingenieur. 
 
 
2.5 DAKBEDEKKING 
2.5.1 PLAT DAK 
Het plat dak wordt afgewerkt met 2x60 mm glas- of rotswol of in drukvaste PUR-isolatie waar nodig 
voor terrassen. In elk geval worden de vereiste isolatiewaardes gegarandeerd. Hierop komen de 
verschillende verdichtingslagen.   

 
2.5.2 AFVOERBUIZEN 
De afvoerbuizen van het  regenwater worden uitgevoerd in zink.  
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2.5.3 HELLEND DAK 
Het hellend dakgedeelte wordt uitgevoerd in pannen van gebakken aarde volgens keuze 
promotor. 
 
  
2.6 BUITENSCHRIJNWERK en BALUSTRADES: 
2.6.1 BUITENSCHRIJNWERK 
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in hout, pvc of aluminium. Het definitief RAL-kleur wordt 
gekozen in samenspraak met de architect en de promotor. Alle ramen zijn voorzien van dubbele, 
isolerende beglazing.  
Het glas heeft een K-waarde van 1,1.  

 
2.6.2 BALUSTRADES 
De balustrades zijn worden uitgevoerd in harmonie met de gevels en het gebruikte materiaal 
voor het buitenschrijnwerk.  
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3. AFWERKING 
3.1 VERWARMING EN VENTILATIE 
3.1.1 SANITAIR 
3.1.1.1 SANITAIRE  INSTALLATIE EN VERWARMING 

 
De aannemer sanitair contacteert de klanten zodat ook eventueel andere toestellen 
kunnen worden gekozen bij de leverancier van de bouwheer. 
 
Alle sanitaire apparaten zijn voorzien van warm en koud water met uitzondering van 
het handwasbakje in het toilet voor de bezoekers.  
 
Warmwaterproductie wordt gerealiseerd door middel van een gaswandketel  met 
dubbele werking en uitgerust met een volledige hermetisch gesloten 
verbrandingskamer. 
 
- Iedere gaswandketel is uitgerust met een elektronische ontsteking en een 
vlamcontrole door middel van ionisatie. 
- Iedere gaswandketel is tevens voorzien van een atmosferische korrosiebestendige 
brander en van een modulerende gasdebietregeling van 35% tot 100% vermogen.  
- Het type is een gesloten condenserende wandketel met hoogdebiet 
warmwaterproduktie  
- Voor de verwarming worden plaatstalen paneelradiatoren gekozen. Er worden 
thermostatische kranen voorzien uitgezonderd in de leefruimte en keuken waar ze 
manueel zijn. Deze ruimtetemperatuur wordt geregeld door middel van een 
klokthermostaat. 
- In de badkamer is een sierradiator type Vasco Iris HDM (45x178) voorzien, niet in 
de douchecel 
- Klokthermostaat Theben RAM TOP 812 met weekprogramma – digitaal 

 
3.1.1.2 LUCHTVERVERSING 

In alle appartementen, namelijk het toilet, de berging, de keuken en de badkamers 
wordt een mechanische verluchting voorzien, volgens de huidige EPB-regelgeving. 

 
 
3.1.1.3 SANITAIRE TOESTELLEN  

 Regenwateraansluiting wordt voorzien voor toiletten en wasmachine 
 
De waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof (VPE). Een individuele waterteller 
wordt voorzien voor elk appartement. 
Warm water is voorzien aan : keuken, ligbad, douche en lavabo’s (enkel koud water in 
de berging). 
Aanvoer koud water voor de wasmachine wordt voorzien in de berging. 
Aanvoer koud water vaatwasmachine is voorzien in keuken 
 
Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in harde kunststofbuizen (PE), temperatuur 
bestendig, akoestisch isolerend en speciaal geschikt voor sanitaire afvoerwaters. Alle 
verticale leidingen worden voorzien in speciaal daarvoor voorziene kokers en uitgerust 
met ontluchtingsleidingen. Afvoer voor de wasmachine wordt voorzien in de berging. 
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Handelswaarde sanitaire toestellen :  6.600 € (niet geplaatst en excl. BTW) 
 
 
GASTENTOILET 
Hangtoilet 
Inbouwsysteem Sanbloc Geberit met duwplaat Sigma   
Hangcuvette Kerasan kleur wit met dubbele zitting uit Duraplast Merk : Sanilabel 
Enkele toiletrolhouder Sanilabel Round 
 
Handwasbakje    
Kerasan 40x25, kleur wit porselein + kraan Hansanova kleur chroom met verchroomde hevel  
Ringhanddoekdrager merk Sanilabel Round  
 
NACHTTOILET 
Hangtoilet 
Inbouwsysteem Sanbloc Geberit met duwplaat Sigma   
Hangcuvette Kerasan kleur wit met dubbele zitting uit Duraplast Merk : Sanilabel 
Enkele toiletrolhouder Sanilabel Round 
  
BADKAMER   
Bad  
Bad in acryl zonder handgrepen merk Sanilabel type comfo afmetingen 170x75 cm kleur wit 
Kraan Hansgrohe ecostat thermostaat  
handdouche Hans Grohe Focus E  Croma 100   
 
Badmeubel 
Wastafelmeubel met twee greeploze laden 
Wastafeltablet in polybeton – 1 wasbekken 
Spiegelkast met dubbelzijdige spiegels 
Verlichting inclusief schakelaar   
Merk Sanilabel Quadro afmetingen 80x54 
Wastafelmengkraan met automatische lediging Merk hansgrohe  Focus kleur : Chroom 
met witte hevel  

 
DOUCHEKAMER 
Douchetub 
Sanilabel 90x90  
Douchegarnituur Hansgrohe Ecostat S  
met douchedeur Sanilabel Zazou helder kader : chroom  
  
Badmeubel 
Wastafelmeubel met twee greeploze laden 
Wastafeltablet in polybeton – 1 wasbekken 
Spiegelkast met dubbelzijdige spiegels 
Verlichting inclusief schakelaar   
Merk Sanilabel Quadro afmetingen 80x54 
Wastafelmengkraan met automatische lediging Merk hansgrohe  Focus kleur : Chroom 
met witte hevel  
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3.2 ELEKTRICITEIT 
3.2.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE: 
 

De aannemer elektriciteit contacteert de klanten om de juiste inplanting van de verschillende 
stopcontacten en schakelaars te kennen.  Deze zal worden uitgevoerd volgens de regels der 
kunst en gekeurd door een keuringsdienst en uitgevoerd volgens de voorschriften van de 
elektriciteitsmaatschappij.  
 
 Private gedeelten 
De installatie per appartement is strikt individueel en bevat het plaatsen van alle 
verbindingen, draden, schakelaars en stopcontacten. In de verdeelborden zijn de nodige 
zekeringen en een verliesstroom schakelaar geplaatst. De meters bevinden zich in de 
kelderverdieping. De verdeelborden worden in de bergingen van de appartementen 
geplaatst. 
Type bedieningstoestellen : Niko Original Crème 

 
De installatie van de appartementen omvat: 

 
Inkom :   1 lichtpunt 
  2 schakelaars 
 
Toilet   :  1 lichtpunt centraal plafond 
  1 schakelaar 
 
Nachttoilet  :     1 schakelaar met 1 lichtpunt 
  
Living :    

1 videofoon zwart/wit scherm 
2 x dubbel stopcontact 

  4 stopcontacten 
  1 TV aansluiting 
  1 telefoonaansluiting 
  1 dubbele data aansluiting 
  1 x 4 voudige schakelaar met  lichtpunt voor zithoek en 1 lichtpunt voor 
  eethoek 
                         1 schakelaar met 1 lichtpunt terras 
    
Keuken :   1 x 4 voudige schakelaar    met 1 lichtpunt  
   1 x 2 voudige schakelaarmet 1 lichtpunt boven werkblad. 
   1 stopcontact koelkast 
   1 stopcontact dampkap 
   1 stopcontact vaatwas 
   1 stopcontact microgolfoven 
   1 stopcontact oven 
   1 stopcontact kookplaat 
   2 x dubbel stopcontact boven werkblad 
                             1 schakelaar voor lichtpunt op terras 
  
Berging  :   1 schakelaar met 1 lichtpunt 
    1  stopcontact 
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1 stopcontact voor wasmachine 
  1 stopcontact voor droogkast  

 
Slaapkamers  :  2 x 2voudige schakelaar  met 1 lichtpunt 
 en/of bureel     3  stopcontacten 
  1 TV-aansluiting 
  1 telefoonaansluiting 
  1 data- aansluiting 
 
Badkamer : 1 schakelaar met 1 lichtpunt 
  1 voeding voor lichtpunt badmeubel & stopcontact 
                          1 schakelaar met waterdichte spot in douche 
 
Douchecel (indien aanwezig) :   

1 schakelaar met 1 lichtpunt 
1 voeding voor lichtpunt badmeubel & stopcontact 
1 schakelaar met waterdichte spot in douche 

 
              Nachthall          1 x 2 voudige schakelaar met 1 lichtpunt 
  
             Terras                 1 lichtpunt op terras achter 
 1 stopcontact op terras achter 

   2 lichtpunten op terras voor 
   1 stopcontact op terras voor 
    
 !! armaturen op terrassen zijn niet inbegrepen in de prijs, het model en type  
   wordt bepaald door de promotor!! 

 
           

Indien er wordt geopteerd voor inbouwsystemen in het plafond, kunnen deze enkel uitgevoerd mits 
het plaatsen van een vals plafond welke voor rekening valt van de koper. 
 
 

 Gemeenschappelijke delen 
Er worden meters voorzien voor de gemeenschappelijke delen.  
Er is een teller voor de gemeenschappelijke inkom, daarin zijn begrepen de trapzaal, 
inkom gelijkvloers + verdiepingen, gemeenschappelijke delen kelder en de 
gemeenschappelijke delen in de kelder. 
  a) lichtpunten: 

Er is wandverlichting en plafondverlichting voorzien met de nodige 
drukknoppen gangen en traphall, op elke verdieping, alles geschakeld  op 
één of meer tijd- of schemerschakelaars.  
Verder een aangepaste verlichting met de nodige drukknoppen in de inkom 
en hall op de gelijkvloerse verdieping. 

 
 Elektrische apparatuur 

De inkomdeur van de benedenverdieping is voorzien van een elektrisch slot, bediend door 
de videofoon die in elk appartement is geplaatst. Iedere appartement heeft een bel,  
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bediend door een drukknop in de inkomhall op het gelijkvloers en een drukknop aan de 
inkomdeur van het appartement. 

  
 Telefoonnet en distributie  

Het buizennet voor eventuele aansluiting op telefoon of distributie is voorzien in elk 
appartement. 
 

3.3 PLEISTERWERKEN 
De horizontale plafonds in de privatieve delen worden uitgevoerd met een spuitplamuur, 
tenzij waar het technisch noodzakelijk om een verlaagd plafond te plaatsen Het bijwerken 
van de niveauverschillen en schilderklaar maken van de wanden en plafonds gemene delen 
vallen onder het lot schilderwerken. De schilderwerken van de privatieve delen zijn niet 
opgenomen in deze aanneming.  

 
3.4 VLOEREN, FAIENCE, VOORBEREIDING EN AFWERKING 

 
 Afwerking vloer appartement: 
Eerst wordt er een uitvullingslaag aangebracht in schuimbeton. Zo bekomt men een nivellering 
van de elektrische en sanitaire buizen. Op het schuimbeton wordt een akoestische laag 
aangebracht om de geluidsoverdracht tussen de verdiepingen tot een minimum te herleiden. 
Hierop krijgen we ongeveer 5 cm chape waarop de gekozen vloer wordt gelijmd. Zo worden 
zwevende vloeren bekomen.  
 
De vloerbekleding heeft een waarde van 60,00 EURO/m² (formaat 40/40,45/45 & 50/50) met 
bijhorende plint met een handelswaarde van plint 12,50 Euro/lm. 
Voor grotere of kleinere formaten of een ander  patroon kan een meerprijs gevraagd worden. 

 
Faiences zijn voorzien in de douchecel en boven bad  tot aan plafond. 
Faience heeft een handelswaarde van 40,00 €/m². 
 
De bevloering van de gemeenschappelijke inkomhall is uitgevoerd in tegels te kiezen 
door de promotor.  
 
De trappen van de gemeenschappelijke delen  worden uitgevoerd in beton met een 
antislipneus.  
 

3.5 BINNENSCHRIJNWERK 
De deuren zijn van het type volkern schilderdeuren met inox kruk. 
Alle inkomdeuren van de appartementen zijn van het type brandwerend ½ uur, 5-puntsluiting 
en met houten omlijsting.  
 
Een inbraakwerende deur kan verkregen worden tegen meerprijs. 
De deur van inkom naar woonkamer is voorzien in glas en heeft een waarde kruk inbegrepen 
van 1000 € geleverd en geplaatst exclusief btw.  
 
De glazen deur moet voorzien zijn van vloerpomp. 
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3.6 HANG- EN SLUITWERK 

De inkomdeur van het gebouw is voorzien van een cilinderslot en elektrische opener. De 
inkomdeur van ieder appartement is eveneens voorzien van een cilinderslot, in combinatie 
met het slot van de inkomhall. De binnensloten LITTO of dergelijke zijn voorzien van een 
inoxkruk. 
 

3.7 SCHILDERWERKEN 
De muren en plafonds van de private gedeelten (appartementen) worden enkel klaar voor de 
schilder gezet en niet geschilderd. 
 
De muren en de plafonds van de gemeenschappelijke gedeelten worden behandeld met 
structuurwerf, hetzij afgewerkt met zichtbaar blijvende materialen. 
 

3.8 KEUKEN 
 
Er is een budget voorzien die de klant kan besteden bij de door de promotor aangeduide leverancier. 
 

Een moderne keuken in krasvrije plaat. 
De keuken wordt geleverd met volgende toestellen:  

 Vitro-keramische kookplaat met 4 kookzones met tiptoetsen.  

 Warme luchtoven + grill 

 koelkast 180L ingebouwd met vriesvak 

 geïntegreerde vaatwasmachine 

 dubbele spoeltafel met afdruipplaat in inox  

 dampkap. 
 
Handelswaarde: 10.000 € (Deze prijzen zijn geleverd en geplaatst, maar excl. BTW.) 

 
De op de plannen vermelde opstelling is enkel te beschouwen als een mogelijke inrichting.  
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4. AFWERKING GEMENE DELEN 

4.1 LIFTINSTALLATIE 
De lift is een compactlift (machinekamerloos) voor zes personen. 
Deze  gaat van kelderniveau tem vierde  verdieping. De liften zijn voorzien van alarm- en 
telefooninstallatie. 
 
De liftkooi van de lift wordt afgewerkt volgens keuze van de promotor. 
Deze  is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
De telescopische liftdeuren worden uitgevoerd in geschilderde staalplaat  

4.2 SMEEDWERK 
De trapleuningen bestaan uit verlakte alu-buizen of verlakte metalen buizen. De 
balkonbalustrades worden afgewerkt in geanodiseerd aluminium conform type welke wordt 
bepaald door architect en promotor. 

4.3 BRANDBEVEILIGING  
De gebouwen worden opgericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en/of de 
gemeentelijke verordening, in voege op datum van de toekenning van de bouwvergunning, 
om te voldoen aan de eisen betreffende brandbeveiliging. 

4.4  SCHILDERWERKEN  
Voor de gemene delen zijn de nodige schilderwerken voorzien. Er zijn geen schilderwerken, 
noch behangwerken voorzien in de privatieven. 

4.5  KOKERS 
De kokers worden gedimensioneerd in functie van de ventilatiebuizen, de gecombineerde 
luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoer van de CV-installatie en de andere 
nutsvoorzieningen. 

4.6  SIGNALISATIE 
De signalisatie volgens de geldende brandweernormen is inbegrepen met ondermeer 
aanduidingen niveau in de liftsassen en traphallen, aanduiding vluchtwegen en uitgangen, 
aanduiden brandbestrijdingsmiddelen, huisnummers op gelijkvloers, appartementnummers, 
benaming van het complex, benaming gemeenschappelijke lokalen, nummering bergingen, 
parkeerplaatsen. 

4.7 OMGEVINGSAANLEG 
De omgevingsaanleg wordt uitgevoerd volgens de plannen opgemaakt door de 
architect en kan wijzigen in overleg met de promotor. 
De omgevingsaanleg wordt afgewerkt na volledige beëindiging van de bouwwerken.       

4.8 Parlofoon, videofoon en belinstallatie 
In elk appartement is een deurluidspreker geplaatst en een tv-scherm (videofoon) dat in 
verbinding staat met de publieke inkomhall. 
Deze parlofoon is tevens van een automatische deuropener voorzien, die toelaat vanuit het 
appartement de inkomdeur te openen. 
Door de video kunnen de bezoekers, die op de belknop beneden duwen, vanuit het 
appartement gezien worden. 
Elke inkomdeur van het appartement is bovendien nog voorzien van een gewone belknop. 
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5. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De prijs is vast en er wordt geen prijsherzieningsformule toegepast. 
 
De betaling van de werken geschiedt volgens de vooruitgang van de werken en is beschreven in de 
verkoopovereenkomst welke integraal deel uitmaakt van de totale overeenkomst. 
 
Deze opdracht is een gemengde opdracht bestaande uit : 
A. Een forfaitaire opdracht voor de standaard voorziene materialen en posten. 
B. Een verrekenbare opdracht voor de gekozen supplementaire materialen en werken. 
C. Een verrekenbare opdracht voor de materialen of werken welke uit de aanneming gelicht worden.  
 
In voorkomend geval heeft de bouwheer het recht om een winstderving van 25% aan te rekenen op 
het verrekende bedrag. Het is de koper verboden eigen werken uit te voeren alvorens de voorlopige 
oplevering met de bouwheer is gebeurd. 
 
De kosten, aangegeven in de verkoopovereenkomst, zijn ten laste van de koper en worden 
aangerekend als aangegeven in de verkoopovereenkomst. 
  
De reglementering van het ARAB (Algemeen Arbeidsreglement), de codex welzijn en de richtlijn 
T.M.B. zijn van toepassing.  
 
Uit veiligheidsoverwegingen kunnen de kopers slechts na afspraak en onder begeleiding de werf 
bezichtigen. 
 
Om de goede realisatie en de kwaliteit van de overeenkomst en de constructies te garanderen 
worden volgende verzekeringen afgesloten : 
Borgstelling voor zover vereist volgens de vigerende wetgeving 
ABR verzekering (waarborg tijdens de uitvoering van de werken voor alle partijen 
betrokken in het bouwproces) 
 
De aansluitingskosten van riolering, water, tv-distributie, gas en electriciteit zijn ten laste van de 
koper, alle gemeentelijke, provincie en Vlaams Gewest taksen op de bouwwerken, het aandeel in de 
kosten basisakte en alle kosten betreffende rechten en erelonen van de notariële akte en de BTW.   
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5.1 Wijzigingen van gebruikte materialen  

 
De promotor behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van huidig lastenboek of de  
keuze van de materialen te wijzigen indien deze zouden nodig geacht worden door de 
architect of voorgesteld worden door de bevoegde overheid of om welbepaalde 
economische of commerciële redenen zoals de verdwijning op de markt van bepaalde 
materialen of procédés of door leveringstermijnen onverenigbaar met de normale gang 
van werken, enz… 
Merknamen in beschrijvingen zijn enkel indicatief en dienen gelezen te worden als 
informatief en/of ‘gelijkwaardig’. 
Alle materialen dienen echter van eerste keus en bepaald te blijven om het gebouw als 
een stevig en esthetisch geheel af te leveren..      
 
5.2 Nutsvoorzieningen 

Alle aansluitingen van gelijk welke aard van de verschillende maatschappijen + de tellers 
en de tellerkasten of het huren van de tellers op termijn, worden afzonderlijk aan de 
kopers aangerekend tegen de forfaitaire prijs van 3000 exclusief btw. 
Hierbij zijn inbegrepen : gasteller (GO6), electriciteit (32A) met dag/nachtteller, telefoon, 
TV-distributie en water.  
Het openstellen, het abonnement, verbruik en vast recht is echter niet inbegrepen. 
De aanvraag  tot aansluiting van de nutsvoorzieningen wordt rechtstreeks uitgevoerd 
door de koper. Indien de promotor noodzakelijkerwijze moet instaan voor de nodige 
openstellingen, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten doorgerekend worden aan de 
koper tegen 10 % van de aansluitingskosten als delging van de coördinatie. 
 

 
5.3 Werken uitgevoerd door derden 

Het is de koper niet toegelaten werken van om het even welke aard, met uitzondering 
van  
schilder, behang of decoratiewerken, door derden te laten uitvoeren zonder schriftelijke  
toestemming van de promotor. 
 
5.4 Wijzigingen ten opzichte van het lastenboek 

De koper kan, in de mate van het mogelijke, wijzigingen laten uitvoeren t.o.v.         
de voorwaarden in het verkoopslastenboek. Hij kan hiervoor geen rechtstreekse 
overeenkomst afsluiten met de aannemers, architecten & studiebureaus, die door de 
promotor werden aangesteld, zonder inmenging van de promotor. In dit geval is de 
promotor niet langer gehouden aan de overeengekomen uitvoeringstermijn. Deze 
wijzigingen kunnen aanleiding geven tot prijswijzigingen t.o.v. de 
verkoopsovereenkomst. De prijsverminderingen voor niet uitgevoerde of goedkoper 
uitgevoerde werken zijn rechtstreeks te verrekenen tussen de koper en de promotor.  
 
5.5 Waarborgen 

Van zodra het mogelijk is zal de promotor deze aan de syndicus of beheerder van het 
 gebouw overhandigen. 
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5.6 Voorverwarming 

Teneinde het gebouw voldoende te drogen om een snelle bewoning of eindafwerking 
toe te laten bij de oplevering, zal de voorverwarming in gang gesteld worden 
onmiddellijk na de plaatsing van de tellers water, gas en elektriciteit. Vanaf dat ogenblik 
is het verbruik ervan ten laste van de toekomstige eigenaars. 
 
5.7 Oplevering van de appartementen 
5.7.1 Voorlopige oplevering 
De appartementen worden opgeleverd met verwijdering van alle puin en afval, dus 
“bezemschoon”. 
 
De garanties op de elektrische, sanitaire en verwarmingstoestellen gelden tot de termijn 
die door de fabrikant is voorzien. Dit enkel indien de koper de toestellen onderhoudt als 
een goede huisvader. 
 
De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het hier een nieuwbouw 
betreft, welke in het begin van de bewoning lichte zettingen tot gevolg kan hebben. Dit 
kan kleine barstjes veroorzaken, waarvoor de bouwheer niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld. De krimp- en zettingsbarstjes veroorzaakt door de normale zetting van 
het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstelling van betaling en anderzijds ressorteert 
dit niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor of aannemer. Het gaat hier 
immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 
 
Wanneer de privatieve gedeelten van het verkochte goed voldoende afgewerkt zijn om 
te kunnen gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming, zal worden overgegaan 
tot de voorlopige oplevering zelfs wanneer nog kleine onvolmaaktheden bestaan welke 
binnen de waarborgtermijn kunnen uitgevoerd worden. 
 
Het in bezit nemen, zelfs tijdelijk, zal aanzien worden als aanvaarding en voorlopige 
oplevering van het privatief. Worden als dusdanig aanzien : het aanvaarden van de 
sleutels van de privatieve gedeelten, het plaatsen van de meubels, het uitvoeren van 
inrichtingswerken of binnenschilderwerken. 
 
Zolang de voorlopige oplevering niet heeft plaatsgevonden, is het de koper, tenzij 
schriftelijke toelating van de bouwheer, niet toegestaan werken door derden te laten 
uitvoeren.  
 
Wordt dit toch gedaan dan zal dit eveneens gelden als aanvaarding en voorlopige 
oplevering van het privatief. 
 
In de andere gevallen zal de oplevering geschieden zoals bepaald door de wet, namelijk 
de bouwheer zal de koper per aangetekend schrijven uitnodigen om binnen de vijftien 
dagen volgend op de aangetekende zending tegensprekelijk vast te stellen dat de 
werken uitgevoerd werden in overeenstemming met de plannen en de beschrijving van 
de materialen. 
 
Indien de koper binnen de voorziene termijn van vijftien dagen aan deze uitnodiging 
geen gevolg heeft gegeven en die binnen de vijftien dagen na aanmaning per  
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deurwaardersexploot om op een bepaalde datum tot oplevering over te gaan niet is 
verschenen, wordt hij vermoed de voorlopige oplevering te aanvaarden. 
 
Een eventuele weigering van de koper om over te gaan tot de voorlopige oplevering 
dient te worden gemeld bij een met redenen omkleed aangetekend schrijven binnen 
een termijn van  vijftien dagen die volgt op de dag waarop de bouwheer het verzoek tot 
oplevering per aangetekend schrijven heeft verstuurd. 
 
Als de met redenen omklede weigering om tot de voorlopige oplevering van het werk 
over te gaan of het te aanvaarden aan de bouwheer werd betekend, kan deze ofwel de 
redenen van weigering aanvaarden en na de gewenste herstellingswerken te hebben 
uitgevoerd een nieuwe oplevering vragen ofwel in der minne of gerechtelijk om de 
benoeming van een deskundige verzoeken die de gegrondheid van de weigering tot 
oplevering moet onderzoeken en de eventuele kosten der herstellingswerken. 
 
De bouwheer zal zich ertoe verbinden binnen redelijke termijn aan de gegronde 
opmerkingen van de koper tegemoet te komen, zonder dat deze opmerkingen 
aanleiding kunnen geven tot inhouding van gehele of gedeeltelijke factuurbedragen. 
Er zal worden overgegaan tot voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen 
wanneer de werken in zoverre beëindigd zijn dat deze gemeenschappelijke delen de 
functie kunnen vervullen waartoe zij bestemd zijn. 
 
De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal gebeuren door de 
syndicus, daartoe bijzonder gemachtigd door de algemene vergadering. 
De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in van de opgeleverde werken en sluit 
ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit. 
De tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering, zowel wat betreft 
de privatieve als de gemeenschappelijke delen. 
 
5.7.2 Definitieve oplevering 
De koper zal ten laatste in de loop van de 11de maand na de voorlopige oplevering van 
het privatief gedeelte en voor zover de voorlopige oplevering van de 
gemeenschappelijke delen reeds plaatsvond, de bouwheer in kennis stellen per 
aangetekend schrijven van de opmerkingen welke hij nog heeft in verband met de 
werken vermeld in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering en in verband met 
eventuele verborgen gebreken welke sindsdien tot uiting gekomen zijn. 
 
De bouwheer dient na ontvangst van deze opmerkingen, zijn opmerkingen hierop te 
formuleren en zich akkoord te verklaren met de koper over de uitvoeringsmodaliteiten 
van de nog uit te voeren werken.  
Indien de koper nalaat in de loop van de hiervoor bepaalde termijn zijn opmerkingen te 
formuleren dan wordt hij verondersteld het appartement zonder voorbehoud definitief 
aanvaard te hebben. 
 
Een jaar na de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal worden 
overgegaan tot de definitieve oplevering ervan. Deze oplevering zal geschieden volgens 
de modaliteiten in de wet bepaald. 
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5.8 Toegang tot de werf 
Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken 
indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper en/of van de 
werfleider. Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering 
van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden op eigen risico, waarbij zij geen verhaal 
kunnen uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de architect of de aannemer 
ingeval van een gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de werf. 

 
5.9 Erelonen van de architect 
Deze zijn begrepen in de verkoopprijs en behelzen de verplichtingen die normaler wijze 
eigen zijn aan zijn beroep met uitzondering van versieringswerken en wijzigingen aan de 
plannen aangevraagd door de kopers.  

 
5.10 Inbezitneming 
De koper mag de gekochte goederen niet in bezit nemen, noch geheel, noch gedeeltelijk 
of er enig gebruik van maken vooraleer de volledige koopprijs is betaald. 
De bouwheer is er niet toe gehouden de woning, het appartement en/of de garage te 
leveren en de sleutels te overhandigen vooraleer de koper de prijs betaald heeft, 
overeenkomstig de contractueel bepaalde betalingsschijven. 

 
 

5.11 Mandeligheid 
De bouwheer staat in voor de betaling van de over te nemen delen van muren 
gemeenschappelijk met aanpalende eigendommen. 
 
Anderzijds zal enkel de bouwheer gerechtigd zijn de overnameprijs te ontvangen van de 
door hem opgerichte of van reeds bestaande gemeenschappelijk te maken 
scheidingsmuren. 
 
De bouwheer behoudt zich het recht voor op de financiële vergoedingen bij gedwongen 
muurovername door het aanpalend pand; de eigenaars zullen vrijwillig tussenkomen 
teneinde de bouwheer toe te laten zijn rechten te laten gelden. 
Niettemin moeten de mede-eigenaars instaan voor alle kosten van onderhoud en 
herstelling van de gemene muren, kosten welke ten laste blijven van de gemeenschap. 

 
5.12 Onderhoud der gebouwen 
De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen 
van de Handleiding van het Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). 
 
Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de 
gebouwen, zal de bouwheer ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid terzake. 
 
De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodieke onderhoud 
overeenkomstig voormelde richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwisting. 
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5.13 Volmacht 
De kopers geven onherroepelijk volmacht aan de bouwheer om namens hen de statuten 
van het gebouw te wijzigen of te verbeteren, en te dien einde alle akten te 
ondertekenen, voor zover deze wijzigingen of verbeteringen geen betrekking hebben op 
hun privatief. 

 
 

5.14 Plannen 
Deze werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect. 
Minieme afwijkingen worden aanvaard als aanvaardbare verschillen, ze zullen geen eis 
tot schadevergoeding kunnen rechtvaardigen. 
De aanduidingen in dit lastenboek vervolledigen de plannen. 

 
5.15 Meubilering 

De vaste of losse meubels, alsook de installaties die gebeurlijk op zekere 
verkoopsplannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig 
te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving. 
 
5.16 Aansprakelijkheid 

De promotor en de architect kunnen niet aansprakelijk gesteld worden inzake betaling 
van schade en(of) herstelvergoeding indien door het vroegtijdig aanbrengen van behang 
en schilderwerken door de koper, deze beschadigd wordt o.a. door uitslag van 
bouwvocht, uitslag van pleisterwerk, waterschade, enz.. 
Zo ook voor schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de bekleding 
niet bestaat uit voldoende elastische materialen. 
Zolang de gemene delen nog niet volledig afgewerkt zijn, geschiedt het bewonen van het 
appartement op eigen verantwoordelijkheid van de koper. 

 
Deze beschrijving is complementair aan de bouwplannen en de bouwovereenkomst voor 
zover de opdracht hierop betrekking heeft. Alle eventuele wijzigingen van welke aard dan 
ook zullen in afzonderlijke bijlage(s) aangehecht worden.  

 

               
Opgemaakt te ______________ op _______________  en voor akkoord ondertekend.  
 
Editie : 08.11.2012 
 
(Eigenhandig te schrijven : gelezen en goedgekeurd ) 
De koper,           Voor de promotor. 

 


