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Verkoopslastenboek Radekheim

Voorwoord 
Dit verkooplastenboek heeft tot doel kopers een duidelijke 
en overzichtelijke beschrijving te geven van de kwaliteit van 
zowel de binnen- als buitenafwerking van het residentie 
“Radekheim”.

Voor het architecturaal ontwerp van de residentie werd 
beroep gedaan op White Door Architects i.s.m. Welten Eliëns 
Architecten.

Als promotor dragen wij klantentevredenheid hoog in 
het vaandel: Een zorgvuldige selectie van leveranciers, 
materialen en “sterke merken” maakte deel uit van het intens 
ontwikkelingsproces van het project, zodat wij als promotor 
nauwgezet het beoogde kwaliteits- en prestatieniveau kunnen 
bewaken gedurende de volledige ontwikkeling en bouw van 
het project.

Beschrijving van het project
Ligging
Residentie “Radekheim” is residentieel ingeplant in het 
centrum van Oud-Rekem aan het Groenplein. 
De toegang tot de blok B en de ondergrondse parkeerruimte 
zijn te bereiken via de Groenplaats. Blok A en de woningen zijn 
bereikbaar via de gemeenschappelijke binnentuin. 

Samenstelling van de residentie
De residentie bestaat uit 10 appartementen, 16 woningen en 2 
commerciële ruimtes, opgericht rond een gemeenschappelijke 
binnentuin. 

Ondergronds worden er 36 autostaanplaatsen georganiseerd, 
evenals individuele bergingen, aangevuld met de 
nodige ruimtes voor nutsvoorzieningen (tellerlokalen) 
en gemeenschappelijke bergingen voor onderhoud en 
afvalbeheer. Er is ondergronds bovendien een ruime 
collectieve fietsenberging aanwezig.

Klantenbegeleiding
Vestio en Curon staan borg voor een uitstekende begeleiding 
van haar klanten door een eigen klantenbegeleider. Deze 
klantenbegeleider adviseert en begeleidt de koper bij de 
persoonlijke inrichting, uitrusting en afwerking van hun 
toekomstig appartement of woning. 

Duurzaam bouwen
Het bouwproject werd zowel op bouwtechnisch als op 
architecturaal vlak grondig bestudeerd. De attractieve 
planopbouw, de binnenindeling en de doordachte keuze 
van materialen staan borg voor een optimaal comfort en 
woongenot.

De Vlaamse energieprestatieregelgeving is integraal van 
toepassing. Het project voldoet aan alle specifieke eisen 
omtrent isolatie, energieprestatie en binnenklimaat (ventilatie, 
luchtdichtheid en oververhitting), zodat een energiezuinig 
gebouw gegarandeerd wordt, inclusief energiecertificaat.

Volgens de geldende EPB-regelgeving zal het project een 
maximaal E-peil van E40 behalen. 

De technieken die wij als promotor hebben gekozen zijn 
geselecteerd op basis van duurzame overwegingen en een 
efficiënt beheer en onderhoud. De productie van warmte 

bestemd voor verwarming en sanitair warm water gebeurt 
individueel en er wordt een ventilatiesysteem D toegepast. 
Warmteafgifte gebeurt door vloerverwarming. 

Het behalen van het vereiste E-peil is geen streven op zich, 
maar zal zich in de toekomst vooral laten voelen door het 
laag energieverbruik en het aangename leefklimaat in het 
appartement of de woning.

De EPB-verslaggever berekent via een softwareprogramma de 
K-waarde en het E-peil van het project. Dit programma wordt 
ter beschikking gesteld door het Vlaams Energie Agentschap, 
kortweg VEA en hierin worden alle elementen die een 
invloed hebben op de energieprestatie en het binnenklimaat 
zorgvuldig ingevoerd. Voor elk appartement en woning zal 
een specifieke berekening gemaakt worden van het K- en 
E- peil en de mogelijke energiebesparing die eruit volgt. Elke 
koper ontvangt bij de voltooiing van het project een attest 
dat bewijst welk E-peil het appartement heeft behaald bij de 
voorlopige oplevering. Dit energieprestatie-certificaat wordt 
opgemaakt door de EPB-verslaggever.

Opmetingsplan – verslag van mede-eigendom
Het terrein werd opgemeten door de landmeter-expert 
die de exacte oppervlakte van het perceel bepaald 
heeft. De inplanting van het gebouw gebeurt volgens de 
stedenbouwkundige vergunning en wordt gecontroleerd door 
de landmeter-expert.

Er wordt een gemotiveerd verslag van mede-eigendom 
opgemaakt, dat bij de basisakte van het project zal 
gevoegd worden. Deze basisakte wordt opgesteld door 
de notaris en beschrijft het wooncomplex, de privatieve en 
gemeenschappelijke delen ervan en legt de verdeling van de 
aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van het 
wooncomplex vast.

Gesloten ruwbouw
Grondonderzoek
Met het oog op de correcte bepaling van het 
funderingssysteem, is het nodig de grondmechanische 
eigenschappen van de ondergrond te kennen.
Hiertoe werd in de bouwzone op weloverwogen punten 
een grondonderzoek of grondsondering uitgevoerd. Via het 
sonderingsverslag is de weerstand van de grond gekend en is 
het juiste funderingstype bepaald door de ingenieur stabiliteit.

Grondwerken
De grondwerken worden aangepast aan de aard van de 
bodemgesteldheid. De eventuele beschoeiingen worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de stabiliteitsstudie van 
de aangestelde ingenieur.
De werken omvatten alle grondwerken, nodig voor het 
uitgraven van de kelder, funderingen, rioleringsbuizen en –
putten. Waar nodig wordt het terrein rond het gebouw op 
het gepaste niveau gebracht, volgens de aanduidingen op de 
plannen.
Rondom de kelder wordt aangevuld met zuivere grond of 
zand; waar verhardingen voorzien zijn rond het gebouw, 
gebeurt de aanvulling met zand of gestabiliseerd zand.
Ter plaatse van groene onverharde zones, wordt 
gerecupereerde of aangevoerde teelaarde verspreid. 
Overtollige grond wordt afgevoerd, conform de geldende 
reglementering.



Rioleringswerken
De buitenriolering in volle grond wordt uitgevoerd met buizen 
in PE, PVC, grès en/of beton-buizen volgens de voorschriften 
van de stad Lanaken en het ontwerp van de architect, waarbij 
voldoende toezichtstukken, verbindings- en verloopstukken 
voorzien worden teneinde controle & onderhoud mogelijk te 
maken.
Tegen het plafond van de ondergrondse parking worden 
de verticale leidingen gebundeld om horizontaal, onder 
degelijke helling, te worden afgevoerd en aangesloten op de 
buitenriolering. De bevestiging van deze buizen gebeurt door 
middel van beugels, stevig verankerd aan de bovenliggende 
vloerplaat van de kelderverdieping. Deze leidingen blijven 
bereikbaar, wat een goede controle mogelijk maakt.
De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een 
adequate doorsnede teneinde een vlugge lozing van het 
afvalwater te verzekeren. Verluchtingen van de standpijpen 
zijn uitgevoerd tot boven het dak.
De aansluiting op het openbaar rioleringsnet gebeurt conform 
de voorschriften van de gemeente Lanaken.

Stabiliteit en structurele elementen
Vóór aanvang van de werken, wordt een diepsondering 
uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, die inzicht zal 
verschaffen in de plaatselijke grondweerstand.
Op basis hiervan wordt het funderingsconcept door een 
stabiliteitsingenieur bepaald.
De kelder wordt uitgevoerd als een waterdichte kuip: de 
vloer en de buitenwanden zijn in gewapend beton; de 
binnenwanden worden gemetseld in grijze betonblokken. In 
de kelder worden zowel voor buitenwanden als de vloerplaat 
voorzieningen getroffen om de waterdichtheid te verzekeren 
zoals de toepassing van de nodige toeslagstoffen en 
ingebetonneerde stalen kimplaten op de hernemingsvoegen. 
Ter hoogte van de zettingsvoegen tussen verschillende 
bouwdelen worden rubberen voegbanden voorzien. De 
betonvloer van de kelder wordt glad afgewerkt.
Lichte scheurvorming in de betonnen vloeren en wanden, ten 
gevolge van het drogingsproces (krimp) van beton, wordt als 
normaal beschouwd, tenzij hierdoor het functioneel gebruik 
van de kelder in het gedrang komt, wegens waterinfiltratie en/
of stabiliteitsproblemen.
De fundering, stalen liggers, kolommen, betonbalken, ter 
plaatse gewapende betonvloeren en alle andere structurele 
elementen, worden berekend door een stabiliteitsingenieur en 
uitgevoerd, conform zijn/haar plannen en berekeningsnota’s.
Welfsels worden geselecteerd, volgens de 
overspanningstabellen van de welfselfabrikant.

Gevelvlakken 
De gevels worden opgetrokken in dragend metselwerk en 
geïsoleerd. De gevelsluiting gebeurt in metselwerk.

Alle dorpels van de inkomdeuren van de gemeenschap op 
vloerniveau worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. De 
aansluiting tussen het buitenschrijnwerk en gevelvlakken, 
wordt afgewerkt met een elastisch blijvende kitvoeg in een 
passende kleur.

Binnenmetselwerk
De metselwerkwanden in de kelder worden uitgevoerd in 
zichtbaar blijvende grijze betonblokken met volle voeg.

Woningscheidende wanden worden ofwel uitgevoerd als 
ontdubbelde wand in zware of halfzware blokken met 

tussenvoeging van een zacht veerkrachtig isolatiemateriaal. 
Onderaan het opgaand gelijkvloers metselwerk van 
binnenwanden en binnenspouwbladen, worden waterkerende 
lagen voorzien in versterkte kunststof, tegen mogelijk 
opstijgend vocht. 

Buitenschrijnwerk
Het buitenschrijnwerk is volgens het ontwerp van de architect 
en bestaat uit thermisch onderbroken aluminium profielen van 
het driekamertype. Deze worden in structuurlak of gemoffeld 
afgewerkt. De raamkaders zijn van het type mono-color.

Het buitenschrijnwerk is voorzien van dubbele isolerende 
beglazing en het nodige beslag.

Daken
De draagstructuur van de hellende daken wordt uitgevoerd in 
klassieke daktimmer. De hellende daken worden geïsoleerd en 
voorzien van een dakbedekking in dakpannen.

Vlakke daken worden geïsoleerd en voorzien van een 
groendak.

Thermische isolatie
In buitenwanden, in hellende en vlakke daken en in de 
vloeropbouw is de nodige thermische isolatie voorzien, 
minstens conform de richtlijnen van de EPB-regelgeving.

Akoestische isolatie
De akoestiek van het gebouw, meer bepaald de lucht- en 
contactgeluidisolatie tussen ruimtes, de geluidisolatie van 
de gevel en het geluid van technische installaties, houdt 
rekening met de criteria voor normaal akoestisch comfort 
overeenkomstig de Belgische norm NBN S 01-400-1.

Om geluidshinder tussen de appartementen en woningen 
onderling enerzijds en tussen de appartementen en de 
gemeenschappelijke delen anderzijds te beperken, zijn 
de scheidende wanden akoestisch geïsoleerd. Het soepel 
isolatiemateriaal heeft zowel thermische als akoestische 
eigenschappen en zal dienst doen als veer om het 
omgevingsgeluid te dempen.

De vloeren zijn geconcipieerd als zwevende dekvloeren, 
waarbij een verende laag voor een akoestische ontkoppeling 
zorgt tussen de draagvloer in beton en de dekvloer. Door deze 
opbouw is de dekvloer in hoge mate akoestisch ontkoppeld 
ten opzichte van de draagvloer en omliggende constructies. 
De veer verzwakt in sterke mate de geluidstrillingen die vanuit 
de dekvloer aan de draagvloer worden doorgegeven.

Afwerking van de 
gemeenschappelijke delen
Gemeenschappelijke kelderruimte 
(gangen, traphal, tellerlokalen, doorritten, enz...)
De betonvloer van de kelder heeft een gladde afwerking; 
hij wordt tijdens het uithardingsproces, volgend op de 
stortfase van het beton, gepolierd en voorzien van een 
curing-compound tegen snelle uitdroging. Nadien en door het 
gebruik, kunnen vlekken op de betonvloer ontstaan, die o.a. 
het gevolg zijn van het verdwijnen van de curing-compound; 
dit heeft geen nadelige invloed op de functionaliteit van de 
gepolierde vloer, aangezien deze beschermlaag enkel een 
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gepolierde betonvloer.
De kelderwanden zijn in beton en in zichtbaar blijvend grijs 
metselwerk, dat met traditionele grijze voegmortel vol wordt 
gevoegd. Het plafond bestaat uit zichtbaarblijvende betonnen 
welfsels of breeplaatvloeren; alle voorkomende stalen liggers 
in de kelder zijn voorzien van een roestwerende behandeling.
De ondergrondse binnendeuren zijn vlakke standaard-
schilderdeuren, die nadien door de vereniging van eigenaars 
geschilderd kunnen worden om esthetische redenen, maar op 
technisch vlak evenzeer ongeschilderd kunnen blijven.

De deuren worden brandwerend en zelfsluitend uitgevoerd, 
indien dit vereist wordt.
Alle leidingen in de kelder zijn in opbouw en dus zichtbaar 
blijvend aangebracht.

De ondergrondse parkeergarage is toegankelijk via een afrit in 
geborsteld beton.
De trappen en bordessen tussen de kelder en het gelijkvloers 
worden uitgevoerd in beton en voorzien van een antislipneus. 
Aan één zijde van de trap wordt een gelakte stalen handgreep 
voorzien.

Gemeenschappelijk inkomgehelen voor de appartementen
De appartementen zijn verdeeld over 2 inkomgehelen. De 
vloerafwerking van het inkomgeheel is uitgevoerd in slijtvaste 
en gemakkelijk te onderhouden keramische tegels, met 
bijhorende vloerplinten naar de keuze van de architect. In de 
inkomsas wordt een vuilwerende vloermat geïntegreerd in de 
vloer.

In de inkom is een brievenbusgeheel voorzien met oproeppost 
videofonie.

De wanden en plafonds worden gepleisterd en geschilderd.

De bovengrondse trappen en bordessen worden uitgevoerd 
in beton voorzien van een antislipneus of worden betegeld. 
De trap is aan één zijde voorzien van een geschilderde stalen 
reling met handgreep.
De wanden en plafonds zijn gepleisterd en geschilderd.
Alle binnendeuren, uitgevend op de bovengrondse 
gemeenschappelijke delen, hebben een eenvoudig effen 
uitzicht en worden geschilderd; ze zijn brandwerend waar 
nodig.
De eventuele binnendeur naar het keldertrappenhuis is 
brandwerend en zelfsluitend.

De inkomdeuren van de individuele appartementen zijn 
voorzien van een meerpuntssluiting, hebben een uniform 
uitzicht en een brandweerstand van minstens Rf ½ Hr.

Op ooghoogte wordt een spionoog voorzien in het deurblad.

Voor de rookventilatie in geval van brand, is bovenaan in 
het trappenhuis een rookkoepel of dakvlakraam voorzien, 
dat elektrisch open- en dichtgestuurd kan worden d.m.v. 
een motorspindel, bedienbaar vanaf het evacuatieniveau 
(gelijkvloers), ter verbetering van de evacuatie van personen. 
Naargelang de bepalingen van het brandweeradvies, worden 
ook bedieningsknoppen voor de rookventilatie voorzien op de 
verdiepingen.

Personenlift voor de appartementen
In de gemeenschappelijke inkom van zowel blok A als B,
wordt in de centrale inkomhal, een personenlift voor 
minstens 6 personen voorzien. 

Deze lift bedient alle niveaus van de kelder tot de bovenste 
woonlaag.

De zichtbare delen van de lift aan de buitenzijde en de 
liftdeuren, zijn uitgevoerd hetzij in inox, hetzij in staalplaat, 
die van een grondlaag is voorzien en een eindlaag krijgt bij de 
schilderwerken van de gemeenschappelijke delen. 

De afwerking van de liftkooi wordt bepaald door de promotor 
en de architect, binnen het beschikbare standaardgamma van 
de aangewezen liftfabrikant. In elk geval is de liftkooi voorzien 
van een spiegel, een handgreep en een geïntegreerde telefoon 
voor noodgevallen. De vloer van de liftkooi wordt uitgevoerd 
in dezelfde vloerbekleding als de hal.

Sluitplan
Alle sleutels van het appartementsgebouw en de woningen 
zullen deel uitmaken van een sluitplan, behalve deze van 
de brievenbussen (aparte sleutel). De eigenaar van een 
appartement of woning kan met 1 sleutel de inkomdeur van het 
gebouw en de inkomdeur van het appartement openen of de 
toegang tot de woning. Het betreft veiligheidscilinders met een 
certificaat. Er worden 3 sleutels geleverd. De private bergruimtes 
en/of individuele garages in de kelder kunnen, mits meerprijs, 
betrokken worden in het sleutelplan. Bij de oplevering van 
een individueel appartement, worden de veiligheidscilinders, 
horend bij dat appartement, in de desbetreffende deuren 
geplaatst en ontvangt de nieuwe eigenaar 3 exemplaren van 
de definitieve sleutel. Het sluitplan wordt beheerd door de 
promotor en daarna door de syndicus, d.w.z. dat alleen hij/zij, 
via het eigendomscertificaat, gemachtigd is om sleutels te laten 
bijmaken of om sloten te laten vervangen.
Het is mogelijk dat de promotor en nadien de syndicus zal 
beschikken over een hoofdsleutel, die alle deuren, behorend tot 
het algemeen slotenplan kan bedienen.

Het gebruik van deze sleutel is beperkt tot noodgevallen of bij 
deurwaardersexploot.
Ook de plaatselijke brandweer kan beschikken over een 
hoofdsleutel, via een sleutelkluisje aan de buitenzijde van het 
gebouw of via een ander systeem dat ervoor zorgt, dat alleen 
de brandweer toegang heeft tot deze hoofdsleutel.
Indien er hoofdsleutels zijn, zal het aantal en de bezitters 
ervan, schriftelijk meegedeeld worden aan de eigenaars van de 
appartementen, bij oplevering; jaarlijks wordt deze informatie 
herhaald en geactualiseerd via het verslag van de syndicus.

Gemeenschappelijke delen buiten
De omgeving rond het gebouw wordt aangelegd, conform het 
inplantingsplan.
De groene zones worden aangelegd en aangeplant, ten laatste 
in het eerste plantseizoen, volgend op de oplevering van de 
gemeenschappelijke delen.

De tuinen van de woningen worden begrensd door tuinmuren 
en hagen overeenkomstig het inplantingsplan.

Aangezien de oppervlakte van de niet-waterdoorlatende 
verhardingen op het perceel, in relatie staat met de capaciteit 
van de voorzieningen voor het infiltreren en/of bufferen van 



het opgevangen hemelwater, mogen de kopers in geen geval 
verharde oppervlakte bijmaken, tenzij deze waterdoorlatend 
is en op voorwaarde dat dit niet indruist tegen de 
bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige vergunning.
 

Afwerking van de privatieve delen
Algemeen
De koper kiest de materialen voor de afwerking, nl. de 
vloer- en wandbekledingen, de inbouwkeuken en het 
badkamermeubel, in de toonzalen van de leveranciers, 
aangewezen door de promotor.
De koper maakt zijn keuze bekend aan de promotor, binnen de 
30 kalenderdagen, nadat de promotor om deze keuze heeft 
gevraagd.
Indien de koper zijn keuze niet tijdig bekendmaakt, kan de 
promotor de keuze bepalen.
De hiernavermelde handelswaardes, zijn de geafficheerde 
prijzen in de toonzaal van de leverancier.
De in rekening gebrachte hoeveelheden zijn de netto 
hoeveelheden, vermeerderd met een normaal percentage voor 
verwerkingsverliezen; dit percentage kan afhankelijk zijn van 
bijvoorbeeld het gekozen tegelformaat. 

Pleisterwerken
De uitvoering van het pleisterwerk gebeurt volgens de 
regels der kunst en volgens de richtlijnen van het WTCB. De 
afwerkingsgraad is normaal.

Alle bovengrondse wanden in metselwerk, die niet betegeld 
worden, worden bepleisterd. Wanden in gipsblokken of 
gipskartonplaat worden niet met pleisterwerk afgewerkt.

De bovengrondse plafonds worden bedekt met een 
spuitpleister in gladde effen afwerking. Plafonds in 
gipskartonplaat worden niet met pleisterwerk afgewerkt.

In de ondergrondse verdieping worden alle wanden en 
plafonds in zichtbaar blijvend metselwerk of beton uitgevoerd.

De muren en plafonds zullen klaar voor de schilder afgewerkt 
worden, wat wil zeggen dat de schilder de kleine oneffenheden 
nog dient te plamuren, te schuren en af te kitten.
Geen enkele verantwoordelijkheid kan de ontwikkelaar ten 
laste worden gelegd voor kleine scheurtjes die zich zouden 
kunnen voordoen als gevolg van het zetten van de nieuwbouw.

Het is aangeraden om niet onmiddellijk te schilderen of te 
behangen omwille van de vochtigheid van de pleister en om 
scheurbestendig behang te gebruiken.

Afwerking van zolderverdieping (woningen met hellend dak) 
De 2e verdieping van de woningen met hellend dak zijn 
toegankelijk via een vaste trap, maar zijn casco opgevat 
(draagvloer, dragende wanden en dak) en worden in basis niet 
afgewerkt. 
De schuine daken van de zolders worden evenmin afgewerkt 
langs de binnenzijde.

Vloeropbouw
Alle vloeren worden voorzien van een thermische vloerisolatie, 
die ook de leidingen op de draagvloer uitvult. 
Vervolgens wordt op deze uitvulling een contactgeluidsisolatie 
aangebracht (zie hoger) en daarna een gewapende en 
zwevende dekvloer of chape. Tot hier heeft de koper geen 
keuze of inspraak, behalve eventueel onrechtstreeks m.b.t. 

de dikte van de dekvloer, in functie van de uiteindelijke keuze 
van de vloerafwerking, op voorwaarde dat de noodzakelijke 
minimumdikte van de dekvloer wordt gerespecteerd.

Vloerafwerking
In alle ruimtes van de woning of het appartement zijn 
keramische tegelvloeren met bijpassende plinten voorzien. 
Deze vloeren kunnen vrij gekozen worden bij de aangeduide 
leverancier voor zover ze nog niet geplaatst zijn.

De particuliere handelswaarde voor de levering van de 
vloertegels is 50,00 €/m², BTW inclusief. Deze van de plinten 
bedraagt 12,00 €/lm BTW inclusief.

De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van het 
appartement voor een formaat 60x60 cm. Voor kleinere 
en/of grotere formaten en gerectifieerde tegels kan er een 
supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden.

De vloeren worden in standaard grijs gevoegd, net zoals 
de verticale voegen en de bovenzijde van de plinten; de 
aansluiting tussen de vloer en de zwevend geplaatste plinten, 
wordt afgewerkt met een elastische kitvoeg, die kleurloos is.
Indien gewenst kan er eventueel 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. 

Vloerovergangen
Tussen twee lokalen wordt in de deuropening een uitzetvoeg 
onder de deur ingewerkt. Indien de koper hiervan wenst af 
te wijken en bijvoorbeeld een doorlopende vloer van het 
ene lokaal naar het andere wenst, zonder onderbreking, 
staat de promotor en de architect nooit in voor eventuele 
scheurvorming in de vloer.

Wandbetegeling
Badkamers:
De wanden worden afgewerkt met keramische wandtegels 
aan de douche en boven het bad met een totale oppervlakte 
van maximaal 10 m² per badkamer. Deze tegels hebben een 
handelswaarde van 50,00 €/m² BTW inclusief en worden wit 
ingevoegd.

De voorziene plaatsingsprijs is inbegrepen in de aankoopprijs 
van het appartement voor een formaat 30x60 cm of 60x60 
cm. Voor kleinere en/of grotere formaten en gerectifieerde 
tegels kan er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd 
worden.

Andere wandafwerkingen zijn mogelijk, mits voorafgaandelijk 
akkoord over de wijzigingen en de prijsaanpassing.

Terrassen
De balkons worden afgewerkt met keramische terrastegels, 
keuze in overleg tussen promotor en architect.

Keuken
De handelswaarde van de keuken in appartementen inclusief 
plaatsing, is berekend op een handelswaarde van 85,00 €/m² 
bruto vloeroppervlakte zonder terras BTW inclusief, met 
een minimumbudget van 7.500 euro BTW inclusief per 
appartement.
De handelswaarde van de keuken in woningen inclusief 
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Binnenschrijnwerk
Inkomdeuren tot appartementen: zie hoger.

De andere binnendeuren zijn vlakke kwaliteitsschilderdeuren 
met houten omlijsting, tubespaan vulling en standaard 
deurbeslag. De draairichting is aangeduid op de grondplannen 
van de architect.

Binnentrappen in de woningen worden uitgevoerd in hout.

Er zijn geen gordijnkasten voorzien, noch enig ander los of 
vast binnenmeubilair.

Technische installaties
Aansluitingen
Elk appartement of woning heeft een eigen tweevoudige 
elektriciteitmeter, gas- en watermeter die zich bevinden in de 
betreffende ondergrondse tellerlokalen of in de woning. 

In appartementen en woningen is een aansluiting voorzien 
voor Telecom. In de huidige marktomstandigheden betreft dit 
een aansluiting op het netwerk van Proximus en Telenet.

De aansluitings- en indienststellingskosten voor, elektriciteit, 
water, gas- en Telecom-distributie, het plaatsen van de diverse 
meters en de aansluitingskosten van de riolering zijn ten laste 
van de koper, alsook alle andere kosten, zoals huur, verbruik, 
vast recht enz.

Centrale verwarming
Per appartement of woning is er een condenserende 
gaswandketel voor de productie van warm water voor 
verwarming en sanitair. 

Warmteafgifte gebeurt door middel van vloerverwarming. 
Zo kan er met een lage temperatuur verwarmd worden 
wat zeer gunstig is voor het verbruik en het E-peil van de 
appartementen en woningen. In berging, inkom- en nachthal 
wordt geen vloerverwarming voorzien. De installatie wordt 
gestuurd door een centrale kamerthermostaat, geplaatst in de 
leefruimte.

Bij een buitentemperatuur van -10°C zijn volgende 
temperaturen verzekerd: 
• Living en keuken: 22°C
• Badkamer: 24°C 
• Slaapkamers 18°C

Ventilatie
Ventilatie gebeurt middels een balansventilatie-systeem D met 
warmterecuperatie, waarbij zowel aanvoer als afvoer van lucht 
mechanisch gebeurt. Hierbij worden de luchtstromen gekruist 
in een luchtfilter die de warmte overdraagt van de warme 
afvoerlucht naar de koude aanvoerlucht. Het is zo opgevat dat 
verse lucht mechanisch wordt toegevoerd in de leefruimtes 
en slaapkamers via het plafond en dat de ‘vervuilde’ lucht 
mechanisch wordt afgezogen in keuken, berging, toilet en 
badkamer. De luchtdoorstroming zorgt aldus voor de ventilatie 
van het volledige appartement.
Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient 
deze van het type met ingebouwde condensatie te zijn.
Dampkappen dienen van het type recirculatie te zijn.

Sanitaire installatie-algemeen
De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform 
de normen en voorschriften van het plaatselijke waterbedrijf 
en de stedelijke verordeningen en hygiëne-voorschriften.

De collectoren worden open geplaatst in de berging boven de 
plint, zonder omkasting.

Alle aanvoerleidingen zijn uitgevoerd in kunststof.

De afvoerbuizen en valbuizen en sanitaire kolommen worden 
in PVC of PE uitgevoerd en hebben een aangepaste diameter 
om afwatering te verzekeren.

Individuele installatie per appartement of woning
Voor sanitaire afvoer- en toevoerleidingen, wordt uitgegaan 
van volgende toestellen overeenkomstig het basisplan van het 
appartement of de woning:

Toilet
• Toilet: Aanvoer koud water; afvoer
• Handenwasser: Aanvoer koud water; afvoer

Badkamer
• Bad en/of douche: Aanvoer koud/warm water; afvoer
• Dubbele wastafel: aanvoer koud/warm water; afvoer

Berging
• CV-ketel: Aanvoer koud water; afvoer
• Wasmachine: Aanvoer koud water; afvoer

Keuken
• Spoeltafel: Aanvoer koud/warm water; afvoer
• Afwasmachine: Aanvoer koud water; afvoer

Sanitaire toestellen voor appartementen en woningen
De aanduiding van de sanitaire toestellen op de grondplannen 
is louter indicatief.

De levering van plaatsing van sanitaire toestellen, meubilair, 
verlichting, kraanwerk en toebehoren in appartementen zijn 
berekend op een handelswaarde van 45 €/m² BTW inclusief 
met een minimumbudget van 4.250 € (BTW inclusief) per 
appartement. 

De levering van plaatsing van sanitaire toestellen, meubilair, 
verlichting, kraanwerk en toebehoren in woningen zijn berekend 
op een handelswaarde van 5.500 € (BTW inclusief) per woning. 

Elektrische installatie - algemeen
De installatie voldoet aan de meest recente technische 
bepalingen en is conform de bepalingen goedgekeurd door de 
elektriciteitsmaatschappij en wordt gekeurd door een erkend 
organisme.

Er wordt per appartement of woning een bekabelingsschema 
opgesteld en een elektrisch verdeelbord geplaatst in de berging.
De stopcontacten en schakelaars zijn van het type NIKO 
original, in standaard witte kleur.
De installatie is zonder inbegrip van lichtarmaturen en/
of lampen. Inbouwspots of -lichtarmaturen kunnen enkel 
geplaatst worden in luifels of verlaagde plafonds. 
In de appartementen kunnen om akoestische redenen geen 
uitsparingen voor inbouwspots  in de breedplaatvloeren of 
welfsels voorzien worden.



Individuele elektrische installatie per appartement
De hierondervermelde configuratie is standaard voor alle 
appartementen.

Indien er een verkoopsovereenkomst ondertekend is, vóór 
uitvoering van de elektrische installatie, kan de koper 
desgevallend hiervan afwijken. Er zal dan door de promotor een 
lijst met eenheidsprijzen voorgelegd worden, op basis waarvan 
eventuele wijzigingen in meer of min zullen verrekend worden.

Volgende elektrische installatie is voorzien.
Inkom- en nachthal
• 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars
• 1 stopcontact

Toilet
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar

Woonkamer en keuken 
• 2 lichtpunten bediend via 2 schakelaars aan de deur die 

toegang geeft tot de woonkamer
• 1 lichtpunt aan de keukenkast bediend via 1 schakelaar boven 

het werkblad
• 4 dubbele stopcontacten
• 2 enkele stopcontacten
• 2 contactdozen telefoon/data (RJ45)
• 1 contactdoos televisiedistributie
• 2 dubbele stopcontacten aan het werkblad
• 5 vaste voedingen voor keukentoestellen (dampkap, 

kookvlak, oven, koelkast en vaatwasser)

Hoofdslaapkamer
• 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar
• 1 dubbel stopcontact
• 3 enkele stopcontacten
• 1 contactdoos telefonie/data (RJ45)
• 1 contactdoos televisiedistributie

Overige slaapkamers:
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 dubbel stopcontact
• 2 enkele stopcontacten
• 1 contactdoos telefonie/data (RJ45)
• 1 contactdoos televisiedistributie

Badkamer:
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 dubbel stopcontact aan het lavabomeubel
• 1 lichtpunt aan de wand van het lavabomeubel bediend met 1 

schakelaar
• 1 vaste voeding voor een handdoekdroger (handdoekdroger 

niet inbegrepen)

Bergruimte 
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 stopcontact dubbel voor wasmachine en droogkast
• 1 stopcontact dubbel aan het elektrisch bord voor Telecom
• 1 stopcontact enkel
• 2 vaste voedingen voor CV-ketel en woonhuisventilator

Balkon aan de woonkamer
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
Private bergruimte in de kelder
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 stopcontact

Videofonie-installatie
Alle appartementen zijn voorzien van een videofonie 
binnenpost met kleurenscherm. De oproeppost bevindt zich in 
de inkomhal van het appartementsgeheel.

Individuele belinstallatie
Elk appartement is bijkomend voorzien van een individuele 
belinstallatie aan de inkomdeur tot het appartement.

Individuele elektrische installatie per woning
De hierondervermelde configuratie is standaard voor alle 
woningen.

Indien er een verkoopovereenkomst ondertekend is, vóór 
uitvoering van de elektrische installatie, kan de koper 
desgevallend hiervan afwijken.
Er zal dan door de promotor een lijst met eenheidsprijzen 
voorgelegd worden, op basis waarvan eventuele wijzigingen in 
meer of min zullen verrekend worden.

Volgende elektrische installatie is voorzien:
Inkomhal
• 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars
• 1 stopcontact

Toilet
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar

Eetkamer en keuken
• 2 lichtpunten bediend via 2 schakelaars aan de deur die 

toegang geeft tot de eetkamer
• 1 lichtpunt aan de keukenkast bediend via 1 schakelaar boven 

het werkblad
• 2 dubbele stopcontacten aan het werkblad
• 3 enkele stopcontacten
• 1 contactdoos telefoon/data (RJ45)
• 5 vaste voedingen voor keukentoestellen (dampkap, 

kookvlak, oven, koelkast en vaatwasser)

Woonkamer
• 2 lichtpunten bediend via 2 schakelaars aan de deur die 

toegang geeft tot de woonkamer
• 2 dubbele stopcontacten
• 2 enkele stopcontacten
• 1 contactdoos telefoon/data (RJ45)
• 1 contactdoos televisiedistributie

Hoofdslaapkamer
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 dubbel stopcontact
• 3 enkele stopcontacten
• 1 contactdoos telefonie/data (RJ45)
• 1 contactdoos televisiedistributie

Overige slaapkamers
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 dubbel stopcontact
• 2 enkele stopcontacten
• 1 contactdoos telefonie/data (RJ45)
• 1 contactdoos televisiedistributie

Badkamer
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 dubbel stopcontact aan het lavabomeubel
• 1 lichtpunt aan de wand van het lavabomeubel bediend met 1 
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schakelaar

• 1 vaste voeding voor een handdoekdroger (handdoekdroger 
niet inbegrepen)

Berging
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 stopcontact dubbel voor wasmachine en droogkast
• 1 stopcontact dubbel aan het elektrisch bord
• 2 vaste voedingen voor CV-ketel en woonhuisventilator 
(woningen met plat dak)

Zolder (enkel bij woningen met hellend dak)
• 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
• 1 stopcontact enkel
• 2 vaste voedingen voor CV-ketel en woonhuisventilator

Individuele belinstallatie
Elke woning is voorzien van een belinstallatie aan de voordeur 
van de woning. 

Brandbeveiliging
Poederblussers, brandhaspels en rookventilatie en detectoren 
worden voorzien, conform de vereisten van de brandweer.
 

Algemene opmerkingen 
Plannen
De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd 
worden, dienen als basis voor het opstellen van de 
verkoopovereenkomst. Zij werden te goeder trouw opgemaakt 
door de architect na opmeting van het terrein door de 
landmeter-expert. De afmetingen en de inplanting van de 
structurele elementen worden bepaald door de raadgevende 
ingenieur, die de stabiliteitsplannen opgemaakt. Zichtbare 
balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, 
evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op de plannen. 
De realiteit kan lichtjes afwijken van de 3D – renderings.

De bruto verkoopbare oppervlakte van een appartement 
of woning betreft de oppervlakte van elke woonverdieping 
gemeten langs de buitenomtrek van de buitenwanden (gevel) 
enerzijds en tot het hart van de woningscheidende wanden 
of scheidingswanden met gemene delen anderzijds en met 
een vrije hoogte ≥ 150 cm. De bruto verkoopbare oppervlakte 
bevat ook de oppervlakte ingenomen door binnenwanden, 
leiding- en verluchtingskokers, bergingen en circulatieruimte. 

De oppervlakte van een terras zoals vermeld op de 
verkoopsplannen betreft de oppervlakte gemeten langs de 
buitenomtrek van het betreffende terras. De oppervlakte 
van het terras omvat ook de oppervlakte ingenomen door 
leuningen en borstweringen.

De afmetingen vermeld op de plannen betreft ruwbouw 
afmetingen. De kleine verschillen die er zouden kunnen zijn, 
in min of in meer, zullen aanzien worden als veroorloofde 
afwijkingen tot maximaal 5% van de oppervlakte. In geen geval 
kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een 
vergoeding of supplement te eisen. 

De getekende meubelen, kasten en toestellen op de plannen 
zijn enkel ten indicatieve titel aangeduid, uitgezonderd de  
afwerkingen die die uitdrukkelijk omschreven worden in 
onderhavig verkooplastenboek.

Lastenboek/verkoopsbeschrijving
De promotor behoudt zich het recht voor om wijzigingen, 
die hij of de architect nodig achten, aan te brengen aan de 
verkoopsbeschrijving of het lastenboek.
Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit.

Materialen en handelswaardes
De promotor is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen 
betreffende constructie, maten en kleuren, alsmede de 
eventuele aanpassingen aan de draagstructuur ingevolge de 
stabiliteitsstudie.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als 
een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, 
textuur of structuren en/of lichte verschillen in de afmetingen 
van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet 
te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan 
de gebruikte materialen.

De promotor behoudt zich het recht voor sommige materialen, 
voorwerp uitmakend van dit lastenboek, te vervangen door 
gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen minderwaarde 
hebben t.o.v. het oorspronkelijk voorziene. Dit is van 
toepassing wanneer de beschreven materialen niet tijdig 
beschikbaar zouden zijn door gevallen van overmacht of 
andere of eventueel door vereisten van de architect (esthetiek, 
constructieve onverenigbaarheid met andere materialen,…), 
bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, 
nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de promotor meent 
dat deze wijziging de private/gemeenschappelijke delen of het 
nut ervan verbeteren.

Indien de koper andere dan in dit lastenboek beschreven 
materialen wenst, kan dit aanleiding geven tot een verrekening 
en eventueel een gevolg hebben op de uitvoeringstermijn.

In onderhavig verkooplastenboek wordt de benaming 
“handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te 
worden de particuliere verkoopprijs, inclusief BTW, van de 
materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden 
inbegrepen, tenzij expliciet vermeld. 

Decoratiewerken
In de verkoopprijs zijn geen privatieve decoratiewerken 
begrepen. De koper kan zijn appartement naar eigen smaak 
afwerken. Hij dient wel rekening te houden met de bepalingen 
van de basisakte van het gebouw.
Onder privatieve decoratiewerken wordt verstaan het 
schildervlak maken van muren en plafonds, schilderwerk 
en/of behangen, verlichtingstoestellen, gordijnen en 
overgordijnen, meubilair,... kortom alles wat niet expliciet in 
deze verkoopsbeschrijving is vermeld.

Erelonen
Het ereloon van de architect en de ingenieur is inbegrepen in 
de verkoopprijs, indien de koper geen wijzigingen vraagt (zie 
verder).

Wijzigingen gevraagd door de koper
Indien de koper andere afwerkingmaterialen wenst te 
gebruiken dan die in deze verkoopsbeschrijving vermeld 
worden, zal dit aanleiding geven tot prijsaanpassingen en 
eventueel termijnverlengingen.
De promotor, architect en ingenieur zijn volstrekt vrij om al 
dan niet in te gaan op dergelijke vragen van kopers.



Op grote veranderingswerken zal een meerkost aangerekend 
worden voor de vergoeding van erelonen, administratie, 
uitvoerings- en coördinatiekosten. Hiervoor wordt op 
voorhand een kostprijsraming voorgelegd aan de koper, die 
zijn akkoord voor uitvoering moet geven.

Wijzigingen worden onmiddellijk na uitvoering betaald.
Belangrijke wijzigingen brengen een verlenging van de 
uitvoeringstermijn met zich mee.

Om de werforganisatie niet te verstoren en om 
verantwoordelijkheidsproblemen te vermijden zullen enkel 
aannemers, die door de promotor aangeduid worden, 
wijzigingen of meerwerken mogen uitvoeren. Het is de koper 
niet toegelaten werken, van om het even welke aard, uit te 
(laten) voeren of door derden te laten uitvoeren alvorens de 
voorlopige oplevering van het privatief heeft plaatsgevonden. 
Ingeval de koper toch werkzaamheden uitvoert of door derden 
laat uitvoeren voor de voorlopige oplevering wordt dit gelijk 
gesteld aan een stilzwijgende aanvaarding en voorlopige 
oplevering van het privatief.

Indien er elementen uit de aanneming gehaald worden na het 
ondertekenen van het lastenboek, wordt er een winstderving 
van 30% afgehouden van de teruggave.

Zetting van het gebouw
De krimp- en zettingbarsten, die de stabiliteit niet in het 
gedrag brengen en die kunnen voorkomen door  de normale 
zetting van het gebouw en de normale krimp van materialen, 
zijn geen gebrek en vallen niet onder de verantwoordelijkheid 
van de promotor, de architect of de ingenieur.

Opkuis
Alle privatieve en gemeenschappelijke lokalen zullen 
bezemschoon worden opgeleverd. Het grondig opkuisen van 
ramen, vloeren en keuken en sanitaire toestellen is ten laste 
van de koper.

Oplevering en ingebruikname
De voorlopige oplevering van een private kavel kan 
slechts gebeuren nadat de volledige betaling ervan heeft 
plaatsgevonden, d.w.z.:
• De overeengekomen prijs voor grond en constructies
• de eventuele supplementen in het kader van 

koperbegeleiding
• de aansluitings- en indienststellingskosten van de 

nutsvoorzieningen
• Registratie en BTW
• Notariskosten en de kosten voor het opmaken van de 

basisakte

De voorlopige oplevering zal plaatsvinden wanneer de 
privatieve gedeelten van het verkochte goed voldoende 
afgewerkt zijn om te kunnen gebruikt worden overeenkomstig 
hun bestemming, zelfs wanneer nog kleine onvolmaaktheden 
bestaan welke binnen de waarborgtermijn kunnen uitgevoerd 
worden. De promotor 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 betalingen. 

De koper mag het appartement niet in bezit nemen, noch 
geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken 
vooraleer de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. 

Een inbezitneming van het appartement, zelfs tijdelijk, 
voor de voorlopige oplevering wordt gelijk gesteld aan een 
stilzwijgende aanvaarding en voorlopige oplevering van het 
privatief.

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 in het bijzijn van een syndicus.  De gemene delen 
worden voorafgaandelijk de voorlopige oplevering grondig 
schoongemaakt teneinde de afwerking der lokalen op een 
goede manier te kunnen beoordelen.

De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend één jaar na de 
voorlopige oplevering en de tienjarige verantwoordelijkheid 
vangt aan bij de voorlopige oplevering, zowel wat betreft de 
privatieve als de gemeenschappelijke delen. 




