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LASTENBOEK 
 
1. RUWBOUWWERKEN 

1.1 ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE 
1.1.1 Grondwerken 

De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het 
uitvoeren van de funderingen en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg zodat 
de funderingen op voldoende draagkrachtige grond kunnen aangezet worden en voor 
de rioleringselementen een voldoende diepte en verval heeft voor een vlotte afvoer. 
Het merendeel van de uitgegraven grond zal afgevoerd worden. Het overige deel wordt 
herbruikt voor aanvullingen op eigen terrein. 
 

1.1.2 Fundering 
De funderingen worden voorzien in beton volgens de instructies, advies en plannen 
van het stabiliteitsbureau. 

 
 

1.1.3 Riolering 
De rioleringen worden uitgevoerd in PVC buizen met een rubberen dichting. De 
diameter van de buizen worden aangepast aan het debiet van de verschillende 
afvalwaters. Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige hulpstukken en 
controleputten met gietijzeren deksels waar nodig. Het regenwaterafvoersysteem 
wordt volledig gescheiden van de afvoer van huishoudelijk water en wordt voorzien 
van een hemelwaterput voor het herbruik van regenwater. 
De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratieput. 

 
1.2 BOVENGRONDSE CONSTRUCTIE IN HOUTSKELETBOUW 

1.2.1 Buitenwanden 
Het skelet van de wand bestaat uit een onderregel, een bovenregel en stijlen (op 
regelmatige afstanden). Indien er massief hout wordt toegepast is dit RND (pinus 
sylvestris), FSC of PEFC gelabeld, CE gekeurd, weerstandsklasse C18. 
 
Indien het een buitenwand met gevelafwerking betreft, wordt de buitenzijde van het 
skelet bekleed met een dampopen houtvezelisolatieplaat die fungeert als wind- en 
waterdichting. Indien het een mandelige wand betreft, wordt de buitenzijde bekleed 
met een folie die fungeert als winddichting. Het skelet wordt opgevuld met isolatie uit 
minerale wol. 
 
Aan de binnenzijde zorgen houtachtige of gipsvezel platen voor de uitstijving van de 
structuur. Deze platen fungeren tegelijkertijd als luchtdichting en als damprem. De 
naden van deze platen worden afgekleefd met speciale luchtdichtingstape (gedeeltelijk 
in het atelier, gedeeltelijk op de bouwplaats zelf) of gelijmd. Verdiepingsovergangen 
worden luchtdicht afgewerkt, evenals aansluitingen met het buitenschrijnwerk. 
 
Na uitvoering van de luchtdichtingswerken wordt er, indien nodig, een leidingspouw 
aangebracht op de binnenzijde van de houtachtige of gipsvezel platen. Dit gebeurt 
door het aanbrengen van een verticaal lattenwerk met daarop een afwerkingsplaat. In 
deze spouw kunnen allerhande leidingen verwerkt worden.  
 
Op de wanden worden de nodige waterkerings- en luchtdichtingsfolies aangebracht. 
De verbindingen van de wanden worden uitgevoerd door middel van bouten en/of 
nagels. 
 

  



1.2.2 Binnenwanden 
Het skelet van de wand bestaat uit een onderregel, een bovenregel en stijlen (op 
regelmatige afstanden). Er wordt massief hout toegepast, RND (pinus sylvestris), FSC 
of PEFC gelabeld, CE gekeurd, weerstandsklasse C18. 
 
De houten stijlen worden opgevuld met isolatie uit minerale wol en aan beide zijden 
bekleed met afwerkingsplaten in functie van de bestemming van de wand (schranking, 
lastoverdracht, afwerking). 
 
In de wanden worden doorgangen/openingen voorzien ten behoeve van ventilatie, 
evenals hollewanddozen en wachtbuizen ten behoeve van elektriciteit. 
De verbindingen van de wanden worden uitgevoerd door middel van bouten en/of 
nagels. 
 

1.2.3 Tussenvloeren 
De tussenvloeren die de verschillende verdiepingen vormen bestaan uit houten 
balken. Aan de bovenzijde van de balken wordt een dragende houtachtige plaat van 
18 mm aangebracht d.m.v. lijmen en nieten. Aan de onderzijde wordt ter hoogte van 
de oplegging op de muren een strook houtachtige plaat voorzien, tussenin worden 
plafondlatten van 22mm aangebracht. 
 
Tussen de balken wordt een akoestische isolatie van 90mm minerale wol voorzien. De 
randen van de vloerelementen ter hoogte van de buitenwanden worden steeds volledig 
gevuld. 
 
Indien er massief hout wordt toegepast is dit RND (pinus sylvestris), FSC of PEFC 
gelabeld, CE gekeurd, weerstandsklasse C18.  
 
De elementen worden aan de muren en aan elkaar verankerd d.m.v. schroeven en/of 
vernageling.  
 
Leidingen zoals ventilatiebuizen, doorgangen, sanitaire aanvoer- en afvoerleidingen, 
CV leidingen, elektriciteitsleidingen worden ingebouwd in de vloerelementen volgens 
plan.  
 

1.2.4 Staal 
Indien voor de stabiliteit noodzakelijk, worden stalen I-, H- of kokerprofielen toegepast 
voor horizontale of verticale steun. Alle staal wordt tegen roest behandeld. Horizontale 
elementen worden aan de buitenzijde afgewerkt zoals de plafonds. Verticale 
elementen worden ingewerkt in wanden of afgewerkt met gipskartonplaten. 
 

1.2.5 Gevels 
De gevels worden opgetrokken in een licht en donker grijze gevelsteen in combinatie 
met een houten gevelbekleding op een houten onderstructuur met tussenliggende 
thermische isolatie (volgens noodzaak EPB studie). Onder de houten geveldelen wordt 
een plint in blauwe hardsteen voorzien die aansluit met de raamdorpels. 
 
Het type gevelsteen, kleurkeuze en metsverband wordt bepaald door de leidinggevend 
architect en is in de sfeer van de 3D beelden. 

 
1.3 DAKWERKEN 

1.3.1 Hellende daken 
De dakconstructie is voorzien in een houtskelet. Er wordt massief hout toegepast, RND 
(pinus sylvestris), FSC of PEFC gelabeld, CE gekeurd, weerstandsklasse C18. De 
ruimte tussen de houten constructie wordt opgevuld met thermische isolatie die voldoet 
aan de voorwaarde volgens de EPB berekening. De buitenzijde van de constructie 
wordt afgewerkt met een weersbestendige onderdakplaat waarop de tengel- en 
panlatten worden voorzien. De eindafwerking van het hellend dak gebeurt met een 
vlakke tegelpan, kleur en afmetingen te bepalen door de architect. Alle pannen en 
hulpstukken zijn van hetzelfde merk en type. 



De binnenzijde van de dakconstructie wordt afgewerkt met een dampscherm en een 
regelwerk waarop de eindafwerking kan komen.  
 

1.3.2 Platte daken 
De platte daken worden van voldoende helling voorzien voor het aflopen van het water. 
Bovenop deze helling wordt een dampscherm voorzien waarop de isolatie en 
vervolgens de dakdichting wordt geplaatst. De dakdichting wordt uitgevoerd met een 
technische goedkeuring en een 10-jarige waarborg. 

 
1.3.3 Dakranden 

Alle dakranden worden uitgevoerd in aluminium. De kleur wordt bepaald door de 
leidinggevend architect. 

 
1.3.4 Regenwaterafvoeren 

De regenwaterafvoeren in zink, worden ingewerkt in het gevelvlak indien de gevel is 
afgewerkt met een gevelsteen. Bij de gevelafwerking in hout, worden de afvoeren niet 
ingewerkt maar voor de houten gevelbekleding geplaatst. De kleur wordt bepaald door 
de leidinggevend architect. 

 
1.4 ISOLATIE 

1.4.1 Thermisch 
Het hele gebouw wordt thermisch geïsoleerd volgens de nieuwste normeringen, nl. 
Volgens de EPB-regelgeving (EPB staat voor Energieprestatie en binnenklimaat) 
geldig op het ogenblik van de bouwaanvraag.   
 

1.4.2 Akoestisch 
De wanden tussen de woningen onderling zijn volledig van mekaar ontkoppeld en 
voorzien van akoestische isolatie. 

 
1.5  BUITENSCHRIJNWERK 

1.5.1 Inkomdeuren  
De inkomdeuren zijn voorzien in thermisch onderbroken aluminiumprofielen ingevuld 
met een beglazing in isolerend glas. De kleur wordt bepaald door de leidinggevend 
architect. 
 

1.5.2 Ramen 
Alle ramen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminiumprofielen. De 
opengaande delen sluiten luchtdicht tegen de vaste kaders d.m.v. rondlopende 
dichtingsstrips. De kleur wordt bepaald door de leidinggevend architect. 
 
De ramen worden geplaatst met aangeduwde compriband, om een goede dichting te 
garanderen.  
 
Verdiepingshoge opengaande ramen die zich meer dan 1m boven het maaiveld 
bevinden, worden voorzien van een balustrade in veiligheidsglas. 
 
Geluidsarme ventilatieroosters worden per raam voorzien volgens het resultaat van de 
ventilatiestudie. 
 

1.5.3 Poort (indien aanwezig op de plannen) 
Elektrische stalen poort in dezelfde kleur als de ramen. Per poort zijn twee zenders 
inbegrepen in de prijs 
 

1.5.4 Glas 
Alle beglazingen zijn uit te voeren in isolerend glas met een U-waarde van 1.0 W/m2K. 
De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen en aangepast worden 
naar de glasoppervlakten.  
 

  



1.5.5 Dorpels 
Alle ramen en deuren hebben dorpels die voorzien zijn van de nodige opstanden en 
gleuven volgens detailtekeningen van de leverancier. 
 
De raam- en deurdorpels op het gelijkvloers zijn van blauwe steen. De ramen op de 
verdiepingen worden voorzien van een aluminium dorpel.  

 
 
2 CARPORTS & TUINBERGINGEN 

2.1 CARPORTS (indien van toepassing) 
De structuur van de open carport wordt uitgevoerd in staal. De stalen kolommen blijven 
zichtbaar. De stalen liggers in de dakconstructie waartussen houten balken liggen, worden 
afgewerkt in dezelfde houten beplanking als de gevelbekleding van de woning.  
 
De volledige dakconstructie wordt voorzien in houten balken afgewerkt met een waterdichte 
plaat in helling waarop het dampscherm, thermische isolatie en dakdichting wordt 
aangebracht. De onderzijde wordt afgewerkt met dezelfde houten beplanking als de gevels. 
 

2.2 TUINBERGINGEN  
De tuinberging is niet inbegrepen in de verkoopsprijs van de woning, deze dient wel 
gebouwd te worden alvorens de woning in gebruik te nemen. 
Er wordt een betonnen funderingsplaat met vorstrand gestort onder de tuinbergingen. Deze 
vloerplaat wordt gepolierd. De muren van de tuinberging worden gemetseld in betonblokken 
als zichtwerk en aan de buitenzijde afgewerkt met een houten beplanking op een houten 
onderstructuur. De volledige dakconstructie wordt voorzien in houten balken of betonnen 
welfsels afgewerkt met een waterdichte plaat in helling of hellingschape waarop het 
dampscherm, thermische isolatie en dakdichting wordt aangebracht. Indien het een houten 
constructie betreft blijft de constructie zichtbaar in de tuinberging. 
 
De tuinberging krijgt een toegangsdeur in thermisch onderbroken aluminiumprofielen 
opgevuld met een aluminium sandwichpaneel, kleur gekozen door de leidinggevende 
architect. 
 
Elke tuinberging wordt voorzien van een lichtpunt met bediening en een stopcontact.  
 

2.3 FIETSENBERGING (indien van toepassing) 
Er wordt een betonnen fundering voorzien waarop de wanden in houtskeletbouw worden 
uitgevoerd. De buitenzijde wordt afgewerkt met een houten beplanking op een houten 
onderstructuur. De volledige dakconstructie wordt voorzien in houten balken afgewerkt met 
een waterdichte plaat in helling waarop het dampscherm, thermische isolatie en dakdichting 
wordt aangebracht. De houten dakconstructie blijft zichtbaar in de fietsenberging. De 
toegangsdeur bestaat uit thermisch onderbroken aluminiumprofielen opgevuld met een 
aluminium sandwichpaneel, kleur gekozen door de leidinggevende architect. 
 
De fietsenberging wordt voorzien van een lichtpunt met bediening en een stopcontact.  

 
 

3 AFWERKINGEN  
3.1 ALGEMEEN 

Er wordt de koper een volledig afgewerkte woning aangeboden zoals verder is beschreven. 
Binnen het aangeboden afwerkingsbudget staat het de koper vrij een keuze te maken bij de 
leveranciers, aangewezen door de verkoper, wat betreft de materialen, meubilair en 
toestellen. 
 
De koper maakt zijn keuze bekend, binnen de 30 kalenderdagen nadat de verkoper om deze 
keuze heeft gevraagd. Indien de koper zijn keuze niet tijdig bekendmaakt, kan de verkoper de 
keuze bepalen en /of kan aanleiding geven tot het verlengen van de contractuele 
uitvoeringstermijn. Gelieve met de onderaannemers steeds op voorhand een afspraak te 
maken om onnodig wachten te voorkomen. In de meeste toonzalen is er slechts één 
contactpersoon. 



Alle prijzen zijn inclusief btw en inclusief plaatsing tenzij anders vermeld. 
 

3.2 BUITENAANLEG 
Elke woning wordt voorzien van een huisnummer. De buitenaanleg gebeurt volgens advies 
van de architect waarbij het omgevingsplan/tuinplan als leidraad gebruikt zal worden.  
 
Het pad naar de voordeur en de inrit wordt voorzien in een waterdoorlatende grijze 
betonklinker. Indien van toepassing wordt de fietsenberging mee voorzien in de 
waterdoorlatende betonklinker.  
 
De perceelsgrenzen worden afgewerkt met een streekeigen haag vanaf de voorbouwlijn.  
 

3.3 VLOER-, WAND- en PLAFONDAFWERKING 
3.3.1  Vloerafwerking  

Op de draagstructuur wordt eerst isolatie voorzien. Op het gelijkvloers is dit thermische 
isolatie en op de verdieping akoestische isolatie. Daarboven wordt een gewapende 
chape voorzien met een dikte aangepast naargelang de te plaatsen vloerbekleding.  
 
In de inkomhal, nachthal, zitruimte, leefkeuken, berging, toilet en badkamer zijn 
keramische vloertegels voorzien. De particuliere handelswaarde van de tegels is 40,00 
euro/m2, BTW incl. Deze van de plinten 10,00 euro/lm incl. btw. 
 
De garage (indien van toepassing) wordt voorzien in een keramische tegelvloer met 
een particuliere handelswaarde van 30,00 euro/m2, BTW incl.  
 
De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van de woning voor zover het gekozen 
formaat tussen de 20/20 en 45/45cm is. Voor kleinere en/of grotere formaten en 
gerectificeerde tegels is er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd. De vloeren 
worden in principe lichtgrijs gevoegd, net zoals de verticale voegen en de bovenzijde 
van de plinten, de aansluiting tussen vloer en zwevend geplaatste plinten, wordt 
afgewerkt met een elastische kitvoeg, die in principe kleurloos is. 
 
Gelieve er rekening mee te houden dat bij grotere formaten er meer snijverlies kan zijn. 

 
In de slaapkamers is een laminaatparket voorzien met een handelswaarde van 30 
euro/m2 incl. btw. Hier worden bijhorende houten plinten voorzien. De vloerafwerking 
van de zolderverdieping is niet inbegrepen in de afwerking van de woning.  
 
Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen 
van parket, natuursteen, vinyl of andere. Parketvloer kan, door zijn hoge 
vochtgevoeligheid, echter aanleiding geven tot het uitlopen van de contractuele 
uitvoeringstermijn. Indien gewenst, kan een sneldrogende dekvloer geplaatst worden 
mits een supplement. 
 
Tussen twee lokalen met verschillende vloerafwerkingen wordt in de deuropening een 
profiel in messing onder de deur ingewerkt.  
 

3.3.2  Wandafwerking  
Alle wanden van de woningen (gelijkvloers, verdieping en zolder) worden afgewerkt met 
gipskartonplaten klaar voor de schilderwerken. 
 
In de badkamer is er 10m2 wandtegels voorzien met een handelswaarde van 30,00 
euro/m2 incl. btw en worden wit of grijs ingevoegd. 
 
De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs voor zover het gekozen formaat tussen 
de 20/20 en 45/45cm is. Voor kleinere en/of grotere formaten en gerectificeerde tegels 
is er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd.  
 
 



De wanden boven het bad worden afgewerkt met wandtegels gelijmd tegen de wand, 
lopend tot tegen het plafond. Het bad wordt langs de voorzijde dicht gemaakt en recht 
naar beneden afgewerkt met wandtegels. Het douchegedeelte wordt voorzien van een 
vochtcoating.  
 
In het toilet en de keuken zijn geen wandtegels voorzien. 

 
3.3.3  Plafondafwerking  

De plafonds worden klaar voor de schilder afgewerkt met gipskartonplaten via een 
houten regelwerk tegen de houten structuur bevestigd. 

 
3.4 BINNENSCHRIJNWERK 

3.4.1 Binnendeuren 
De binnendeuren kunnen vrij gekozen worden bij de leverancier. De binnendeuren die 
in het basisbestek zijn voorzien, zijn vlakke schilderdeuren, met omlijsting in MDF om 
te schilderen met een standaard deurbeslag. De deuren worden geplaatst met een 
opening onderaan het deurblad teneinde een goede ventilatie te verwezenlijken. Het 
budget omvat de deur, de deuromlijsting, het hang- en sluitwerk en de plaatsing. Aantal 
binnendeuren volgens het basisplan. 

 
3.5 KEUKENINRICHTING 

Een keuken in hoogstaande kwaliteit wordt voorzien. De keukenkasten en toestellen kunnen 
vrij gekozen worden bij de leverancier. De particuliere handelswaarde van de keuken, 
inclusief plaatsing en btw is 9.000,00 euro. 
 
Voor de basisaansluitingen in de keuken zie artikels 3.10 SANITAIR en 3.11 
ELEKTRICITEIT. 
 
Tekeningen en commerciële plannen zijn figuratief. 

  
3.6 BADKAMER- EN TOILETINRICHTING 

Elke woning is voorzien van een complete sanitaire uitrusting van een degelijke kwaliteit. De 
sanitaire uitrusting is vrij te kiezen bij de leverancier. De particuliere handelswaarde van de 
badkamer, inclusief btw is 5.500,00 euro. De plaatsing van de sanitaire toestellen voorzien 
in het basisbestek zijn inbegrepen. Indien de uiteindelijke gekozen toestellen bijkomende 
technische voorzieningen vergen, zal er een meerprijs overeenkomstig een prijsofferte aan 
de koper worden aangeboden. Voor de basisaansluitingen in de badkamer zie artikels 3.10 
SANITAIR en 3.11 ELEKTRICITEIT. 
 
Tekeningen en commerciële plannen zijn figuratief. 
 

3.7 HOUTEN TRAP 
De trap tussen het gelijkvloers en de verdieping is voorzien in hout, met name rubberwood 
incl. behandeling in kleurloze olie ter bescherming. Een handgreep is steeds voorzien. De 
trap naar de zolderverdieping is niet inbegrepen in de afwerking van de woning.  
 

3.8 VERWARMING 
De centrale verwarming en warmwaterbereiding gebeurt met een warmtepomp lucht/water.   
De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt: 
Overal wordt vloerverwarming voorzien zodat volgende temperaturen kunnen bekomen 
worden bij een buitentemperatuur van  
-10°C: 

- Woonkamer en keuken: 22°C 
- Badkamer: 24°C 
- Slaapkamers: 18°C 

 
3.9 VENTILATIE 

Alle ruimten in de woning worden verlucht d.m.v. een vraag gestuurd C+ verluchtingssysteem 
conform de EPB-richtlijn. De ventilatie wordt berekend door een erkende en gespecialiseerde 
firma.  



 
3.10 SANITAIR 

De afvoerleidingen zijn in PVC, bestand tegen hoge temperaturen. Er is een koud- en 
warmwatertoevoer voorzien voor elk toestel behalve de wasmachine, vaatwasmachine, de 
toiletten en het handwasbakje waar enkel een koude watertoevoer voorzien is.  Geplaatste 
droogkasten worden verondersteld te werken met inwendige condensaat opvangbak. 
De aanduiding op de sanitaire toestellen op de grondplannen is louter indicatief. 
 
De volledige installatie wordt conform de voorschriften van de watermaatschappij voorzien, 
met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. 
 

3.11 ELEKTRICITEIT 
De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens aanduiding op het 
elektrisch detailplan, opgemaakt door de bouwheer in samenspraak met de elektrisch 
installateur. Elke woning beschikt over een elektriciteitsmeter voorzien volgens aanduiding 
op het plan. De installatie wordt gekeurd door een erkend controleorganisme. Eventuele 
wijzigingen in het elektrisch plan kunnen op voorhand besproken worden met de installateur 
en uitgevoerd afhankelijk van de keuze van de koper. Een mogelijke verrekening is ten koste 
van de koper. 
 
De inrichting voldoet aan het technisch reglement en de voorschriften van de plaatselijke 
elektriciteitsmaatschappij. 
 
Aard van de stroom: tweefasige wisselstroom, 220V. 
 
De schakelaar met de hoofdzekering bevindt zich bij de meterkast. Het verdeelbord met 
automatische zekeringen en differentieelschakelaars bevindt zich in dezelfde ruimte als de 
meterkast of een door de leidinggevend architect aangegeven plaats . 
 
De afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof en wit van kleur. De installatie bevat geen 
armaturen. 
 
Volgende elektrische punten worden standaard in elke woning voorzien: 

Inkom: 
- 1 lichtpunt 
- 1 bediening 
- 1 stopcontact 
- 1 belinstallatie 
Leefruimte: 
- 2 lichtpunten 
- 2 bedieningen 
- 5 stopcontact 
- 1 tv-aansluiting 
- 1 datapunt 
- 1 telefoon 
- 1 wachtbuis thermostaat 
Keuken: 
- 1 lichtpunt plafond 
- 1 lichtpunt bovenkasten 
- 2 bedieningen 
- 2 stopcontacten aanrecht 
- 1 stopcontact per standaard toestel 
Berging: 
- 1 lichtpunt 
- 1 bediening 
- 2 stopcontacten 
- 1 stopcontact wasmachine 
- 1 stopcontact droogkast 
- 1 voeding warmtepomp 
- 1 stopcontact ventilatie-unit 



Toilet (gelijkvloers en verdieping): 
- 1 lichtpunt 
- 1 bediening 
Garage (indien van toepassing):  

- 1 lichtpunt 
- 1 bediening 
- 1 stopcontact 
- 1 voeding voor de poort 

Carport (indien van toepassing):  
- 1 lichtpunt 
- 1 bewegingsmelder 

Nachthal/trap: 
- 2 lichtpunten 
- 2 bedieningen 
- 1 stopcontact 
Slaapkamer 1: 
- 1 lichtpunt 
- 2 bedieningen 
- 3 stopcontacten 
- 1 tv-aansluiting 
- 1 datapunt 
Slaapkamer 2 en 3: 
- 1 lichtpunt 
- 2 bedieningen 
- 2 stopcontacten 
Badkamer: 
- 1 lichtpunt 
- 1 bediening 
- 2 stopcontacten 

Zolder: 
- 1 lichtpunt 
- 2 bediening 
- 3 stopcontacten 
- 1 tv-aansluiting 
- 1 datapunt 

Terras: 
- 1 lichtpunt 
- 1 bediening 
- 1 stopcontact 
 

3.12 HERNIEUWBARE ENERGIE 
Er worden zonnepanelen voorzien conform de EPB studie.  
 

3.13 NUTSVOORZIENINGEN 
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en 
abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon, internet, 
riolering, tv-FM-distributie) zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. De kosten voor de 
indienststelling en plaatsing van de meter zijn ten laste van de koper, evenals de individuele 
aansluiting voor telefoon en TV-distributie.  
 
De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan 
de bouwheer voldoen op voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks aan de 
nutsmaatschappijen. 
 
Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden 
uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de 
uitvoering van de nutsaansluitingen. 

 
  



4 BIJZONDERE VOORWAARDEN 
4.1 KEUZE VAN LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN BOUWMATERIALEN 

De keuzen van de afwerking zoals hierboven uitvoerig beschreven dient te gebeuren bij de 
leveranciers en onderaannemers aangewezen door de promotor. De koper ontvangt een 
uitnodiging om zijn keuzes te maken. Een definitieve keuze dient te gebeuren binnen de 30 
dagen na ontvangst van deze uitnodiging. Indien de keuzes niet binnen de gestelde termijn 
gebeuren, kan de contractuele uitvoeringstermijn verlengd worden. Eventuele wijzigingen 
(min- en/of meewerken) kunnen enkel uitgevoerd worden na voorafgaandelijk akkoord 
aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Door een belangrijke wijziging aan te brengen 
ziet de koper af van zijn afgesproken opleveringsdatum. De promotor behoudt zich het recht 
om 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. Indien de koper een 
andere leverancier of onderaannemer wenst te kiezen, heeft hij hiervoor steeds toestemming 
nodig van de promotor. Voor de werken die de koper zelf uitvoert of door een derde laat 
uitvoeren zal hij 70% van het voorzien budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in 
mindering gebracht worden van de laatste schijf. Werken die de koper zelf uitvoert of door 
derden laat uitvoeren zullen slechts na de voorlopige oplevering en na betaling van de gehele 
prijs kunnen gebeuren. De promotor draag geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de 
organisatie en coördinatie over de door de koper aangestelde leveranciers en 
onderaannemers. 
 

4.2 AFMETINGEN PLANNEN 
De bruto oppervlakte van de woningen worden opgemeten volgens het geldend 
opmetingssysteem, nl. vanaf de buitenkant van de buitenmuur of desgevallend (tussen 2 
woningen) vanaf de as van de scheidingsmuur. De oppervlakte van wanden, trappen, en 
installatieschachten behoren tot de bruto oppervlakte. Het eventuele verschil tussen de 
opgegeven oppervlakte en de werkelijke oppervlakte, al is deze groter dan 1/20ste, worden 
beschouwd als toleranties die geen enkele gelegenheid tot klacht, voor welke vergoeding 
dan ook, rechtvaardigen. De promotor wijst erop dat het meubilair of welke uitrusting dan 
ook, dewelke vermeld staan op de plannen en illustraties, niet inbegrepen zijn in de prijs en 
alleen vermeld staan ter informatieve titel. 
 

4.3 WIJZIGINGEN 
De bouwpromotor behoudt zicht steeds het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te 
brengen daar waar hij dit nodig of nuttig acht, zowel wat betreft gebruikte materialen als 
inzake de in uitvoering gebrachte werken, zolang de kwaliteit van deze materialen niet lager 
is dan de voorziene en de aard van het gehele werk hierdoor niet vermindert. 
 

4.4 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 voor de in 
ontvangst name van de woning. Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt in de 10-
jarige aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de voorlopige oplevering. 
 

4.5 TOEGANG TOT DE WERF 
De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor 
zover hij begeleid is van een afgevaardigde van de bouwheer. Dit kan slechts na afspraak, 
en dit op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover 
de bouwheer. 

 
4.6 ERELONEN ARCHITECT – INGENIEUR – VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR – EPB-

VERSLAGGEVER 
Het ereloon van de architect, ingenieur, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever, welke 
aangesteld werden door de promotor zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper 
echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en 
toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. 
 



Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of 
dergelijke, zijn alle kosten, erelonen, etc. daarvan te zijnen laste. 
 
De promotor stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot coördinatie van de 
veiligheid zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van het bouwproject. Hij staat 
tevens in voor de opmaak van het postinterventiedossier. Een EPB-verslaggever doet de 
nodige berekeningen en levert het energieprestatiecertificaat af. Alle woningen worden 
voorzien als BEN-woning (bijna-energieneutraal).  
 

4.7 TEGENSTRIJDIGHEDEN 
De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Moesten 
er zich tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de documenten in de volgorde zoals 
hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn 
niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle meubilair dat op de plannen is getekend, is enkel ten 
titel van inlichting en maakt geen deel uit van de huidige overeenkomst. 
 

4.8 ZETTINGEN 
De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat 
bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele 
uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen 
verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de aannemer 
kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet 
verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en 
behangwerken door de koper. 

 
4.9 EERSTE OPKUIS 

De woningen worden voor de voorlopige oplevering borstelschoon gemaakt. Dit betekent dat 
ook al het puin en bouwafval wordt verwijderd. De ramen krijgen eveneens een eerste 
schoonmaakbeurt om eventuele gebreken duidelijk op te merken. 
 
De hierboven beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduidingen op de plannen die 
slechts indicatief zijn. 
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: 

- BTW 
- Registratie- en notariskosten 
- De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, telefoon, kabel-tv, riolering  

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de 
verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper 
verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. 
De koper en de verkoper verklaren eveneens dat er geen andere afspraken werden gemaakt 
dan deze in dit lastenboek vermeld. Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene 
voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken 
onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst. 

 
 
 
Datum: 
 
 
“gelezen en goedgekeurd” 
 
 
 
Voor akkoord,      Voor akkoord, 
De koper      De verkoper  
  


