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Het Kantkwartier

Imoya en zijn team zetten de vernieuwing van het stadscentrum Vilvoorde verder. Zo zorgen we
samen met de stad Vilvoorde voor een maatschappelijke hefboom en een her opwaardering van de
buurt.
De Kantfabriek, het eerste project van Imoya in Vilvoorde, gelegen op de hoek van de Stationlei en de
Leopoldstraat, kende een groot succes. Het gebouw telt 37 lofts, twee kantoorruimten en een
prachtige open binnenplaats. De oplevering van het gebouw is voorzien rond maart 2018. Alles werd
in een recordtijd verkocht.
Aangezien Vilvoorde een rijke industriële geschiedenis kent, vindt Imoya het enorm boeiend om zich
hierin te verdiepen. Zo kwamen we snel te weten dat de aanpalende gebouwen rond de Kantfabriek
eveneens deel uitmaakten van het voormalige “Legrand-etablissement”, een plek waar sinds 1846
honderden mensen zich dagen en nachten bezig hielden met het bleken van tule en gordijnen en de
fabricage van weefsels. Deze werkplek specialiseerde zich als eerste in België in het vervaardigen van
reliëfkantwerkgordijnen. Dit was enkel mogelijk door een goede organisatie, medewerking, motivatie
en de nodige investeringen.
Vilvoorde kende in 1835 de start van zijn industrialisering. Dit maakte van de stad dan ook een
belangrijke bron van industrie en inkomsten voor talrijke mensen en gezinnen. Naast de
arbeidsintensieve activiteiten bood het Legrand- etablissement tijdens de Eerste Wereldoorlog ook
hun diensten aan de burgers. Zo konden burgers er wekelijks hun kleren laten wassen en hun
drankflessen vullen met melk. Vilvoorde kende sinds toen al een harmonisch gevoel van
samenwerken en samenleven.
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Het Legrand- etablissement heeft door de jaren heen enkele andere verschillende activiteiten
gekend. Zo werden de gebouwen als laatst benut door een doe-het-zelf speciaalzaak en als
archievenopslag voor AG-Group.
Onder het motto “een rijk verleden met een beloftevolle toekomst” ziet ook de toekomst van de site
er anders uit; na jaren invulling van industriële activiteiten heeft Imoya, samen met de stad en
provincie, de bestemming gewijzigd naar woonst in combinatie met kleinhandel. Er komen zowel lofts
en appartementen van verschillende grootten, elk voorzien van een ruim leefterras en/ of privatieve
tuin, als enkele kleine detailzaken die een meerwaarde betekenen voor de toekomstige inwoners.
Het project “Kantkwartier” kent verschillende stijlen in architectuur. De pure baksteen van de
Kantfabriek wordt doorgetrokken in bepaalde gevels van het nieuwe woonproject en wordt
gecombineerd met gepleisterde en met hout bezette gevels. Dit zorgt voor een frisse en speelse look
die een combinatie kent van moderne en authentieke architectuur. Verder wordt alles afgewerkt met
hoogwaardige moderne materialen.
De site is rijk aan groen. Naast de talrijke groendaken (die zorgen voor opname van het regenwater,
warmte-isolatie, biodiversiteit, gezondheid en levensduurte van het dak) worden groene perkjes
aangelegd en zal er een grote gemeenschappelijke en onderhoudsvriendelijke binnentuin aanwezig
zijn. Ligging, rust en zuurstof zijn hier de grootste troeven!

Waarom is de investering in het Kantkwartier een slimme zet?
Of de aankoop gebeurt voor eigen bewoning of louter als belegging, een slimme en goede
investering is het zeker. Het project is gelegen vlakbij het vernieuwde station, openbaar vervoer,
uitvalswegen naar allerlei belangrijke steden, scholen, sportcentra, een prachtig vernieuwd park en
de winkelstraten.
Vilvoorde is als stad in volle ontwikkeling en kent momenteel een grote bevolkingsaangroei. Grote
infrastructuurprojecten zoals de renovatie van het station, de bouw van de nieuwe busterminal, de
renovatie van het centrum met de winkelstraten, de heraanleg van de Grote Markt en de
ontwikkeling van de ganse Kanaalzone dragen bij tot een verwachte stijging van de vastgoedprijzen in
de komende jaren.

Investeer dus vandaag in uw meerwaarde van morgen.
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“Kantkwartier” Een woonproject gebouwd
en ontwikkeld door Imoya Projects
Imoya ontwikkelt historische en unieke woonprojecten. Projecten die een nieuwe wind laten waaien
in de buurt. Woningen die een nieuw leven inluiden. En daarom staan uw leven en uw dromen
centraal.
Imoya ontwikkelt vastgoed waar u wél op zat te wachten: goed gelegen, betaalbaar en duurzaam.
Omdat wonen leven is, hechten we veel belang aan uw voorkeuren en beleving en dus aan maatwerk
bij de afwerking.
Imoya maakt deel uit van Dorian Groep. Als groep ondersteunt en ontwikkelt Dorian mensgerichte
ondernemingen.

Ligging
De ontwikkeling van Kantkwartier was na het succesverhaal van kantfabriek de evidentie zelve. Een
nieuw modern gebouw dat zich onderscheid door de verschillende architecturale stijlen en dit
gelegen in en op een historische site, is letterlijk de habitat waar Imoya graag het verschil maakt ten
aanzien van andere woonprojecten.
Het feit dat Vilvoorde een sterke stad is, dat zich wil spiegelen aan Mechelen op gebied van
stadsontwikkeling en vernieuwing, maakt dat promotoren zoals Imoya worden aangetrokken om mee
die nieuwe wind, dat nieuwe leven in een gemeente of buurt te blazen.
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Het concept
Bij het bedenken van het concept is er voornamelijk nagedacht over hoe de succesformule van
Kantfabriek overgezet kan worden naar het Kantkwartier; met het ontwerpen van vier diverse
gebouwen, elk met hun eigenheid, hun uniek karakter en woonconcept.

Voor wie absoluut het historisch karakter van de “Kantfabriek” wil terugvinden, wordt een deel van de
Kantfabriek verdubbeld. Hierdoor zal er, naast appartementen, ook een aanbod van unieke lofts zijn
in het Atelier gebouw. De bijkomende mooi
aangelegde groenpartijen zorgen voor extra cachet.
Ben je iemand die eerder meer op zoek is naar een
moderne, landelijke of hedendaagse toets, dan zijn
de Broderie, Weverij of Wasserij de plaatsen waar je
absoluut wil wonen.
Kantkwartier mond uit in diversiteit. Niet alleen op
gebied van indelingen van de gebouwen en de
appartementen en lofts, maar ook op gebied van
beleving, inrichting en situering. Het is een bewuste
keuze van Imoya om iets te ontwikkelen op maat
van de groei van de Stad Vilvoorde, namelijk een
duurzaam project, een referentiepunt voor de
opwaardering van deze Zennestad.
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2

ALGEMEEN

2.1 Afbraakwerken
Vooraleer de ruwbouwwerken aan te vatten, dienden er nog delen van de bestaande bouw te
worden afgebroken. Deze afbraakwerken zijn reeds afgerond. Een stukje van het bestaande gebouw
wordt bewaard, volledig gestript en klaargemaakt voor een vernieuwde invulling met kleinhandel.

2.2 Ondergrondse ruwbouwwerken
2.2.1

Grondwerken

De graafwerken worden uitgevoerd tot op een diepte die nodig is om de vaste grond te bereiken, en
om een vlotte uitvoering van de funderingen en riolering mogelijk te maken.

2.2.2

Funderingen en draagstructuur

De draagstructuur van de ondergrondse parking, kelders, funderingen en funderingsplaat worden
uitgevoerd volgens studie en plannen van het stabiliteitsbureau. De niet-dragende scheidingsmuren
in de kelderverdieping worden uitgevoerd in betonblokken achter de hand gevoegd.

2.2.3

Riolering

De riolering wordt uitgevoerd met buizen in PVC en wordt via de nodige putten en reukafsluiters
aangesloten aan de straatriolering conform de gemeentelijke bepalingen.
In de kelder worden de leidingen, indien nodig, opgehangen aan het plafond.
Het geheel wordt in voldoende helling geplaatst om verstoppingen te voorkomen.

2.3 Bovengrondse ruwbouwwerken
2.3.1 Draagstructuur
De draagstructuur van de gebouwen wordt gevormd door de buitenmuren, vloerplaten, dragende
binnenmuren en nieuwe wanden voor de lift- en trapkernen. Balken en liggers worden voorzien
volgens de studie en plannen van het studiebureau stabiliteit.

2.3.2 Vloerplaten
De nieuwe vloerplaten worden uitgevoerd in predallen volgens de voorschriften van het
stabiliteitsbureau.
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2.3.3 Binnenmuren
Nieuwe muren worden uitgevoerd in snelbouwsteen volgens het uitvoeringsplan. Binnenmuren
tussen de gemeenschappelijke delen (liften, trappen) en tussen twee appartementen krijgen een
bijkomende geïsoleerde, akoestische voorzetwand teneinde een optimale geluidsisolatie te
bekomen.

2.3.4 Gevels
De nieuwe gevels worden geïsoleerd, en afgewerkt met een crépi, kwalitatieve houtbezetting en
baksteen, conform de richtlijnen van het EBP verslag, hetgeen opgemaakt wordt na de voorlopige
oplevering en waar je als koper een exemplaar van ontvangt.

2.3.5 Terrassen
De terrassen op het gelijkvloers (tuin) worden uitgevoerd in decoratieve klinkers of tegels. De
terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in zichtbeton of tegels op tegeldragers.

2.3.6 Voegwerken
Het buitenschrijnwerk wordt ringrond voorzien van een plastisch voeg.

2.4 Dakwerken
2.4.1 Platte daken
De daken zullen afgewerkt worden met een meerlaagse bitumineuze dakbedekking en met een
voldoende helling uitgevoerd zodat een goede afwatering wordt bekomen. Een aantal spuwers
zorgen voor een goede afvoer bij hevige wateroverlast. De daken worden voorzien van een
groenvoorziening teneinde een optimale opvang te bekomen voor regenwater. Tevens zal dit de
duurzaamheid van de daken ten goede komen. Geringe waterstagnatie is bij platte daken wel
toegelaten. Deze daken zijn niet beloopbaar.

2.4.2 Regenwaterafvoeren
De regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in gepatineerd zink. Eventuele niet-zichtbare leidingen
worden uitgevoerd in kunststof.
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2.5 Buitenschrijnwerk
2.5.1 Buitenramen en -deuren
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium profielen (kleur te
bepalen in overleg tussen bouwheer en architect).
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd met een heldere en hoogwaardige dubbele beglazing met
een Ugmax-waarde van 1.0 W/m²K. De thermisch isolerende beglazing wordt eveneens uitgevoerd in
veiligheidsglas indien er een doorvalrisico is.
Het beslag (scharnieren, sluitpunten,...) zal aangepast worden aan de afmetingen en het gewicht van
de raam- of deurelementen. De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op
regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende
belastingen te kunnen weerstaan.

2.5.2 Dorpels
De betreedbare dorpels op het gelijkvloers worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. De andere
raamdorpels worden uitgevoerd in aluminium, gelakt in dezelfde kleur als de raamprofielen. Ter
plaatse van terrassen is geen raamdorpel voorzien aangezien het terras aansluit op het raamprofiel.

2.6 Borstweringen, en uitvalbeveiligingen aan terrassen
De borstweringen van de terrassen worden uitgevoerd in aluminium, staal of gewapend glas. Kleur
en type zijn te bepalen in samenspraak tussen architect en bouwheer.

2.7 Akoestiek
De vloeren worden opgebouwd met een zwevende chape met een onderliggende akoestische
isolatie en een randisolatie tussen chape en vloertegels. De vloerplinten worden eveneens voorzien
van een elastische voeg tussen de voegen en de plinten om zo de overdracht van de contactgeluiden
te onderbreken.
De opbouw van de zwevende chape en akoestische isolatie wordt geplaatst op een thermisch
isolerende uitvullaag waarin alle leidingen met de grootste zorg gelegd worden.
De scheidingswanden tussen de appartementen met de gemeenschappelijke ruimtes worden
uitgevoerd met een verbeterde akoestische wand om zo een optimaal akoestisch comfort te
bekomen.

2.8 EPB
Een onafhankelijke EPB-verslaggever heeft een verslag gemaakt waaraan de gebouwen dienen te
voldoen om conform te zijn met de EPB-regelgeving. De gebouwen en elke woonentiteit worden
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hierbij geanalyseerd op gebied van isolatie, ventilatie, elektriciteit, verwarming, enz… In deze
simulatieberekeningen wordt eveneens bijzondere aandacht besteed aan de invloed van oriëntatie
en bezonning, zowel wat de gewenste (warmtewinsten) als de ongewenste effecten betreft
(oververhitting).
Materialen en installaties zullen worden toegepast volgens het EPB verslag.
De isolatie, de energiezuinige installaties voor centrale verwarming, warm water productie en de
ventilatie staan garant dat er voor elk appartement zal voldaan worden aan een maximaal
energieprestatiepeil E50 en isolatiepeil K40.
Na voorlopige oplevering van het appartement, wordt er door de EPB-verslaggever een officiële EPBaangifte gedaan. Dit is de definitieve verklaring van de verslaggever dat men voldoet aan de EPBregelgeving.
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3

INKOMHALLEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

3.1 Gemeenschappelijke inkomhal
Het project wordt onderverdeeld in vier gebouwen, namelijk Broderie, Wasserij, Atelier en Weverij. Elk
appartement zal toegankelijk zijn via de traphal en lift in het betreffende gebouw. Elke inkomhal
wordt voorzien van een inkomdeur voorzien van veiligheidsglas, deurpomp en siertrekker. De deur
wordt beveiligd met een elektrisch slot dat vanuit de appartementen kan worden geopend met de
videoparlofoon.
De vloerafwerking van de gemeenschappelijke hallen bestaat uit een keramische tegelvloer met
bijhorende plinten, gekozen door architect en bouwheer. Schilderwerk is voorzien op alle
gemeenschappelijke muren en plafonds. De toegangsdeuren naar de woningen (brandweerstand ½
h) worden samen met de gemeenschappelijke hal afgewerkt en worden allen voorzien van uniforme
deurklinken.
De verlichting in de inkomhal zal gestuurd worden door bewegingsdetectoren. In alle overige hallen
op de verdiepen zal de sturing van de verlichting gebeuren d.m.v. drukknoppen en tijdregelaar.
Tevens wordt er op elke verdieping noodverlichting voorzien volgens de voorschriften van de
brandweer.

3.2 Trappen
De gemeenschappelijke binnentrappen en bordessen worden voorzien in beton, al dan niet bekleed
met keramische tegels. De muren worden geschilderd, ofwel voorzien van een geschilderde glasvlies
bekleding, bepaald door de bouwheer.
De trapleuningen worden uitgevoerd in naturel of geschilderd metaal, model en type bepaald door
de bouwheer. De verlichting van de traphallen wordt op elk niveau gestuurd door drukknoppen met
een tijdregelaar. Op elke verdieping of tussenbordes wordt noodverlichting voorzien, volgens de
voorschriften van de brandweer.
In elke traphal zal er op het gelijkvloers een stopcontact worden voorzien voor gemeenschappelijk
gebruik.
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3.3 Liften
Elk gebouw heeft een lift met een capaciteit van min. 4 personen en stopplaatsen van in de kelder tot
op elk niveau. De lift wordt uitgerust met spiegel, handgreep, verlicht plafond, noodverlichting en de
nodige verluchting.
Het bedieningspaneel wordt voorzien van drukknoppen, een verlichte aanduiding van de
genummerde stopplaatsen, alarmsignaal en telefoonverbinding met de servicedienst van de
liftmaatschappij.
De lift zal worden gekeurd conform de Europese Veiligheidsnormen.

3.4 Binnenplein
3.4.1 Gemeenschappelijke binnentuin
De verhoogde binnentuin zal aangelegd worden volgens keuze van architect en bouwheer. Deze
zone zal worden aangelegd met groenaanplantingen en dit in verhouding met de oppervlakte die
bepalend is voor het soort van aanplantingen, struiken en bodembedekkers die eveneens zorgen
voor een minimaal onderhoud en minimale gemeenschappelijke kost.

3.4.2 Gemeenschappelijke binnenkoer
De binnenkoer zal worden aangelegd in klinkers volgens keuze van architect en bouwheer.
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3.5 Technische uitrusting
3.5.1 Brandveiligheid
Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen en pictogrammen voor de
brandveiligheid conform de regelgeving en volgens advies van de brandweer. Noodverlichting wordt
geplaatst in alle gemeenschappelijke ruimtes waar nodig, boven de nooddeuren, en in de traphallen,
liften, sassen, …

3.5.2 Nutsvoorzieningen en aansluitingen
Elke woning wordt aangesloten op individuele meters voor gas, elektriciteit en water. Voor de
gemeenschappelijke ruimten worden er aparte meters voor elektriciteit en water geplaatst, voor de
afrekening van de gemeenschappelijke kosten.
De meters, de individuele aansluitingen en de aansluitingen van de gemeenschappelijke ruimten van
alle nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, TV-distributie en riolering), worden
uitgevoerd in opdracht van de bouwheer, maar zijn ten laste van de kopers.
De kosten voor de vooraanleg van de nutsleidingen zoals water, elektriciteit, gas, telefoon, TVdistributie en riolering, gemeten vanaf de hoofdaansluitingen vanaf de openbare weg tot de
aansluitingen voor de individuele en gemeenschappelijke meters, en de kosten voor de nutsleidingen
vanaf de teller in de kelder tot aan de appartementen, worden uitgevoerd in opdracht van de
bouwheer en zijn ten laste van de kopers. Deze kosten worden doorgerekend aan de eindklant met
een coördinatie fee van 15%.
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4

BASISAFWERKING PRIVATIEVE DELEN

Thuiskomen, dat is waar Kantkwartier voor wil staan. Veel meer dan een gezellige thuis en een
zuurstofrijke omgeving hebben we niet nodig. Een warm nest, een plek waar je jezelf kan opladen en
tot rust kan komen. Een plaats waar je op adem komt en geniet.
Om dit te kunnen realiseren, zijn in eerste instantie de indeling en de afwerkingsgraad van uw
appartement, loft of penthouse van enorm belang, het is de essentie. Om die essentie te bekomen,
opteert Imoya om zijn klanten maximaal te betrekken. Een woonst op maat voelt als thuiskomen.

4.1 Budgetten van de standaard afwerking en de keuzes van de koper
Een appartement “op plan” kopen, heeft voor de koper verschillende voordelen. Het belangrijkste
voordeel is de inspraak die hij/ zij krijgt bij de afwerking van het appartement. Na de aankoop zal de
koper worden gecontacteerd door de klantverantwoordelijke die hen zal bijstaan bij de nog te
nemen keuzes en beslissingen voor deze afwerking. Het is voor ieders belang dat de vooropgestelde
planning gerespecteerd wordt om een vlotte afwerking te garanderen.
Voor de posten sanitaire toestellen, de keukeninstallatie en de vloer- en wandbekleding zijn
budgetten per woonst vastgelegd met de handelswaardes exclusief btw.
Deze voorziene budgetten zijn onderling compenseerbaar en dienen volledig opgebruikt te worden.
Deze handelswaarden zijn terug te vinden onder het betreffende lot.
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4.2 Pleisterwerken
4.2.1 Muren
De muren in silicaat- en/of gipsblokken worden afgewerkt met een pleisterlaag en de betonnen
wanden worden voorzien van een spuitplamuur langs de zijde van de gemeenschappelijke delen.
Langs de zijde van de woningen worden deze voorzien van een zelfdragende voorzetwand in
gipsplaten. Alle wanden, incl. de lichte scheidingswanden, worden klaar voor de schilder afgewerkt.

4.2.2 Plafonds
De plafonds worden voorzien van een spuitplamuur. Deze plafonds, en de eventuele verlaagde
gipsplaatplafonds ten behoeve van leidingen, worden eveneens klaar voor de schilder afgewerkt.

4.3 Chapewerken
De vloerplaten van alle verdiepingen worden afgewerkt met een zwevende chape om een optimale
akoestiek te bekomen.

4.4 Raamtabletten
Bij de ramen met een borstwering zijn er raamtabletten voorzien in MDF of gelijkwaardig, keuze door
de architect en de bouwheer.

4.5 Vloer- en wandbekleding
De vloer- en wandbekleding en plinten dienen gekozen te worden in de door de bouwheer
aangeduide toonzaal. De handelswaarde van de vloerafwerking is voor dit appartement vastgelegd
op €35/m² exclusief btw. De handelswaarde van de wandbetegeling is vastgelegd op €30/m²
exclusief btw. De voorziene budgetten zijn inclusief snijverlies. Voor de plinten wordt een
handelswaarde van €9/ lengtemeter voorzien. De klantenbegeleider zal na de definitieve keuze een
totaalafrekening maken van alle gekozen materialen en wijze van plaatsing (vloeren, plinten, wanden,
scheidings- en stopprofielen, …)

4.5.1 Vloerbekleding
Standaard worden alle vloeren voorzien in een rechte plaatsing van keramische tegels van een
formaat 40x40cm tot een formaat van 60x60cm, niet gerectifieerd en cement grijs opgevoegd. In
geval van andere formaten, legpatronen of materialen gebeurt de verrekening conform de principes
vermeld in artikel 5.7.2.
Er kan in de toonzalen geopteerd worden voor andere vloerafwerkingen zoals laminaat, parket en
keramisch parket. Hiervoor kan het nodig zijn dat de uitvoeringstermijn verlengd zal worden met de
droogtijd van de chape. De oplevering zal uitgesteld worden voor de tijd die nodig is om de chape
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voldoende te laten uitdrogen (max 1,5% vochtigheid gemeten met een carbuurmeting). Indien de
gewijzigde vloerafwerking gepaard gaat met meerkosten worden deze verrekend conform de
principes vermeld in artikel 5.7.2.

4.5.2 Wandbekleding
In de bad- en/of douchekamer wordt faience voorzien met keramische tegels van vloer tot plafond
en dit ter hoogte van de douche of bad. In de gastentoilet wordt achter het toilet wandbetegeling
voorzien tot een hoogte van 120cm. Dit op basis van faïencetegels met formaten tussen 20x40cm en
30x60cm, niet gerectifeerd, recht geplaatst en wit opgevoegd. Hoeken en boorden worden afgewerkt
met een wit Schlüterprofiel (of gelijkwaardig).
In de keuken wordt geen muurbetegeling voorzien. De achterplaat/ spatwand tegen de muren ter
hoogte van de werkbladen is af te werken door de koper, al dan niet in samenspraak met de
keukenpartner.

4.6 Binnenschrijnwerk
4.6.1 Binnendeuren
De binnendeuren zijn standaard voorzien in vlakke volle kern tubegespannen schilderdeuren, met
een degelijke omkasting en omlijsting klaar om te schilderen, de nodige scharnieren en deurkrukken.
De deuren worden geplaatst met een opening onderaan van ±1 cm teneinde een goede ventilatie te
verwezenlijken. Wijzigingen van standaard deuren zijn mogelijk en te bekomen bij de betrokken
partner van de bouwheer. De meerkost wordt verrekend conform de principes vermeld in artikel
5.7.2.

4.6.2 Inkomdeur uitgevend op een gemeenschappelijke gang
Alle inkomdeuren van de privatieve appartementen zijn stevige vlakke schilderdeuren met een
brandweerstand EI 30. Ze zijn voorzien van een degelijke omkasting en omlijstingen eveneens om te
schilderen. De deuren zijn voorzien van een rubber slaglat, onderaan een tochtborstel, een
veiligheidscilinder, een drie-puntsluiting, aan de buitenzijde een vaste knop en aan de binnenzijde
een kruk. Deze deuren worden aan de zijde van de gemeenschappelijke delen geschilderd in een
kleur die bepaald wordt door de bouwheer in samenspraak met de architect.

4.7 Schilderwerken
Schilderwerken in de privatieve delen zijn niet voorzien (behalve de inkomdeur aan de zijde van de
gemeenschappelijke delen).
De appartementen worden wel “klaar voor de schilder” geleverd. Hieronder wordt verstaan dat het
werk vlak werd uitgevoerd volgens de wettelijke toleranties. Grondlagen, voorbehandelingslagen
en/of sliswerk horen bij de schilderwerken en zijn ten laste van de kopers.
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4.8 Keukeninrichting
Een keuken is vandaag de dag echt maatwerk. We hebben er dan ook bewust voor gekozen om niet
met standaardopstellingen of standaardkeukens te werken. We geven u als koper de mogelijkheid
om uw droomkeuken op maat en volgens uw noden, wensen en budget te laten uitwerken door de
door de bouwheur gekozen keukenspecialist.
De voorziene handelswaarde van de keuken is voorzien in functie van de ruimte van het
appartement. Het budget is dusdanig samengesteld zodat elk appartement kan genieten van een
zéér degelijke en kwalitatieve keuken, al dan niet met een eiland, kastenwand of L-opstelling.
Voor uw type-appartement is een keukenbudget voorzien van €8.500,00 exclusief btw, inclusief
plaatsing.
Technieken (aan- en afvoer water en elektrische punten) zijn voor volgende toestellen standaard
voorzien:
-

Spoeltafel met mengkraan en draaibare uitloop,
Dampkap met actieve koolstoffilter,
Inductie of keramische kookplaat,
Combi microgolfoven;
Koelkast met vriesvak;
Vaatwasser.

De op de verkoopplannen aangegeven tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijk
voorziene keukenopstelling. Het beeldmateriaal dat gebruikt werd in het lastenboek is puur
illustratief en kan afwijken van de werkelijkheid.
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4.9 Sanitair
De sanitaire installatie wordt uitgevoerd volgens de regels der kunst en wordt gekeurd door een
erkend organisme. Elk appartement wordt voorzien van een eigen watermeter.
Voor dit appartement is een handelswaarde voorzien van €5.000,00 exclusief btw. Dit budget wordt
gebruik voor de levering van sanitaire toestellen inclusief kraanwerk. De sanitaire installatie is van
uitstekende en duurzame A-kwaliteit.
Alle sanitaire toestellen (uitgezonderd toiletten en handwasbakjes) zijn voorzien van toevoer voor
warm en koud water. Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging.
Geplaatste droogkasten worden verondersteld te werken met een inwendige condensaat
opvangbak.
Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van de nodige reukafsluiters onder spoeltafel, lavabo’s, bad,
douche, WC, afvoer voor wasmachine, afvoer voor vaatwasser en eventuele uitgietbak. Elke
afvoerleiding in de gemeenschappelijke, technische schachten wordt verlengd tot boven het dak,
voor beluchting van de leiding.
De afvoerleidingen zijn in PVC en/of PE. De toevoerleidingen voor koud- en warmwater zijn in koper
of Vernet Alu. De leidingen zijn aangesloten op een individuele teller per appartement. Deze teller
bevindt zich in het teller lokaal in de kelder.
De Wc’s zijn van het type hang- Wc’s met ingebouwde spoelbak (merk Geberit of gelijkwaardig) met
spaarfunctie.
Indien de koper toestellen kiest die een groter waterdebiet vragen, zowel voor de toevoer- als
afvoerleidingen, wordt hiervoor een supplement opgesteld. De meerkost wordt verrekend conform
de principes vermeld in artikel 5.7.2.
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4.10 Centrale verwarming
De individuele verwarming en de warmwaterproductie gebeurt per woning op basis van een
gesloten, hoogrendements gaswandketel met energielabel A.
Om een maximaal comfort te bieden, worden alle woningen voorzien van vloerverwarming, met
uitzondering onder bad, douche en toilet. De vloerverwarming zorgt voor verhoogd comfort (de
warmte bevindt zich op leeftemperatuur) en er is meer plaats voor de positionering van meubels of
andere decoratie.
De vloerverwarming en warmwaterproductie in de woningen gebeurt op basis van aardgas met in
elke woning een eigen hoog rendement condensatieketel met warmwaterproductie. Deze bevindt
zich in de berging.
De rookgasafvoer geschiedt via een CLV-kanaal. Elk appartement wordt voorzien van een eigen
gasteller van de nutsmaatschappij, opgesteld in het teller lokaal. De aansluitkosten zijn ten laste van
de koper om de nutsvoorzieningen binnen te brengen en aan te sluiten in het gebouw.
De regeling van temperatuur gebeurt door middel van een klokthermostaat die in de leefruimte
wordt voorzien. De verwarmingsinstallatie bestaat uit vloerverwarming in slaapkamer(s), badkamer,
keuken, en woonruimte. De badkamer wordt extra voorzien van een verticale design
handdoekradiator.
Het vermogen van de vloerverwarming is zo berekend dat bij een buitentemperatuur van -10°C
volgende binnentemperaturen minimaal kunnen afgegeven worden bij gelijktijdige verwarming van
alle vertrekken:
Leefruimte:
Keuken:
Bad- en douchekamer:
Slaapkamer(s):

+ 22°C
+ 22°C
+ 24°C
+ 18°C

De ketel is van het doorstroom principe zonder boiler. Type wordt bepaald door de technische
ingenieur en de bouwheer met individuele gasmeter, circulatiepomp, overloopventiel en
condensatieafvoer. De bouwheer grijpt meestal naar de merken Viesmann en Vaillant of een merk
dat een gelijkaardige kwaliteit garandeert.
Een hogere afstelling tijdens het eerste stookseizoen is normaal noodzakelijk gezien het uitdrogen
van het gebouw een grotere afname vergt.
De rookgaskanalen worden voorzien volgens de geldende normering en de richtlijnen van de
fabrikant. De volledige installatie wordt geplaatst door een erkend installateur met habilitatiecertificaat.
Bij de keuze van een regendouche, Multi sproeisysteem en/of jacuzzi, dient de installatie mogelijks
uitgebreid te worden met een aparte boiler en/of dienen leidingen te worden vergroot, indien dit nog
mogelijk is volgens de planning. In geval van wijzigingen aan de indeling van het appartement is het
mogelijk dat een nieuwe verliesberekening gemaakt dient te worden voor de warmteverdeling van de
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gewijzigde ruimtes. De kosten verbonden aan deze nieuwe berekening, evenals de meerkosten voor
de installatie, zullen aangerekend worden aan de koper. De meerkosten worden verrekend conform
de principes vermeld in artikel 4.8.

4.11 Elektrische installatie
4.11.1 Algemeen
De installatie zal conform zijn aan het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties). Er
worden voldoende lichtpunten en stopcontacten voorzien (zie verder), doch de positie ervan kan in
samenspraak gebeuren.
De lichtpunten (geen armaturen), schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de
aanduidingen op het elektrisch detailplan, conform de voorschriften inzake veiligheid en elektrisch
comfort, opgemaakt door de bouwheer in samenspraak met de elektrische installateur en het
studiebureau.
De elektriciteitsmeters van elk appartement worden opgesteld in het gemeenschappelijk meterlokaal
in de kelder. Na uitvoering zal de installatie gekeurd worden door een erkende dienst voor controle.
De elektrische installatie in de verschillende appartementen wordt als volgt uitgerust (in functie van
de indeling van het appartement):
Inkomhal
-

1 plafondlichtpunt met 1 schakelaar,
1 stopcontact,
1 videofoon met deuropener en bel.

Wc
-

1 plafondlichtpunt met bewegingsdetector.

Leef- en eetruimte
-

3 plafondlichtpunten met elk 2 wisselschakelaars,
5 dubbele stopcontacten met aarding,
1 aansluiting TV (zowel coax als UTP)
1 aansluiting telefoon,
1 aansluiting thermostaat.
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Keuken
-

1 plafondlichtpunt boven het keukeneiland met 1 schakelaar,
1 wandlichtpunt boven het werkblad met 1 schakelaar,
6 stopcontacten op aparte kring voor de vaatwasser, koelkast met vriesvak, dampkap, oven,
microgolf,
1 stopcontact voor de kookplaat op een aparte kring.
2 stopcontacten boven werkblad,

Badkamer
-

1 centraal plafondlichtpunt met verlichte schakelaar (als deze buiten de badkamer staat),
1 plafondlichtpunt in de douche met schakelaar,
1 dubbel stopcontact per spoelbak,
1 schakelaar voor badkamermeubel waarin een lichtpunt verwerkt is.

Douchekamer (indien aanwezig)
-

1 centraal plafondlichtpunt met verlichte schakelaar (als deze buiten de douchekamer staat),
1 plafondlichtpunt in de douche met schakelaar,
1 dubbel stopcontact aan de wastafel,
1 schakelaar voor het lavabomeubel waarin een lichtpunt verwerkt is.

Slaapkamers
-

1 plafondlichtpunt met 2 schakelaars,
2 dubbele stopcontacten,
2 enkele stopcontacten,
1 kabel DIGITV en TEL (gecombineerde UTP- en coaxkabel) voor telefoon, Tv of Pc.

Nachthal
-

2 plafondlichtpunten met 2 schakelaars,
1 stopcontact.

Berging
-

1 plafondlichtpunt met 1 schakelaar,
1 stopcontact onder de schakelaar,
2 stopcontacten op aparte kring voor de wasautomaat en condens droogkast (indien plaatsing
mogelijk is),
1 stopcontact voor de Cv- ketel,
1 schakelkast met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaar,
sterpunt voor TV/tel aansluiting.
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Terras/balkon
-

1 wandlichtpunt met schakelaar (binnen) per terras (armatuur volgens uniforme keuze door
bouwheer en architect),
1 buitenstopcontact op aparte kring met een schakelaar in de woningen gelegen op het
gelijkvloers.

Kelderberging
-

1 lichtarmatuur met schakelaar of bewegingsdetector, aangesloten op het elektriciteitsbord van
het betrokken appartement.

Indien de klant extra lichtpunten en/of stopcontacten wenst bovenop bovenvermelde uitrusting, kan
dit zeker, maar wordt hiervoor een meerkost aangerekend. De meerkost wordt verrekend conform
de principes vermeld in artikel 5.7.2.

4.11.2 Videofoon -en deuropeners
Een volledige videofooninstallatie verbindt alle woningen met zijn desbetreffende inkom op het
gelijkvloers. Iedere woning beschikt over een binnen installatie met videofoon en een drukknop voor
het openen van het elektrisch slot.

4.12 Ventilatie
Elk appartement is aangesloten op een individueel mechanisch verluchtingssysteem C+, conform de
EPB regelgeving.
De toevoer van verse lucht in de leefruimte en de slaapkamers gebeurt via roosters in het
buitenschrijnwerk. De afvoer gebeurt mechanisch in de keuken en de sanitaire ruimtes (badkamer,
douchekamer, WC en “natte” berging) via een energiezuinige extractor met sensoren die
aanwezigheid, vocht of CO2 detecteren en de extractor zullen aansturen. Spleten onder de deur
zorgen voor een goede doorstroming van de lucht van de droge naar de natte ruimtes.
Voor het eventueel verbergen van leidingen zal gebruik gemaakt worden van verlaagde plafonds in
gipsplaten (behalve in bergingen).
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4.13 Terrassen
De terrassen op het gelijkvloers (tuin) worden uitgevoerd in decoratieve klinkers of tegels. De
terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in zichtbeton of tegels op tegeldragers.

4.14 Privatieve tuin
Deze tuinen worden voorzien van een afscheiding tot een hoogte van 1,20m en bezaaiing in gras of
kunstgras.
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5

ALGEMENE BEPALINGEN

5.1 Plannen
De plannen van de appartementen welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor
het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat de afwerking en de inrichting (evenals los en
vast meubilair) van de appartementen betreft, zijn de aanduidingen op de plannen als louter
informatief te beschouwen. Alle simulatiefoto’s en commerciële plannen zijn eveneens louter
illustratief en niet bindend.
Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk ten gevolge van stabiliteits- of technische
redenen. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het
terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in min of meer, zullen beschouwd worden als
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de geldigheid van de overeenkomst op één of andere
wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa”
maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve, technische of esthetische redenen van
algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen.
De beschrijving in dit lastenboek heeft steeds voorrang op de aanduidingen op de plannen. De
afwerking en de inrichting (evenals los en vast meubilair), niet beschreven in de basisafwerking van
de appartementen, zijn derhalve niet inbegrepen.
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5.2 Prijzen
Er wordt in het lastenboek melding gemaakt van een handelswaarde voor levering of levering en
plaatsing (afhankelijk van de werken). Hiermee bedoelt men de particuliere verkoopprijs op het
moment van de uitvoering van de werken bij een door de bouwheer aangeduide leverancier en/of
plaatser. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

5.3 Zettingsverschijnselen en kleurverschillen
Krimp- of zettingsbarsten of haarscheuren veroorzaakt door temperatuurschommelingen of door
zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer, de architect en
de bouwheer. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de structuur van het gebouw en/of
bouwproces.
Afwijkingen in kleur of textuur van beton, metselwerk, en ev. krimpscheuren zijn aanvaardbaar en
eigen aan het materiaal, en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer en de bouwheer.

5.4 Erelonen
Het ereloon van architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, verslaggever EPB en ventilatie, zijn
inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper zou overgaan tot wijzigingen met een invloed op de
prestaties van architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, verslaggever EPB en ventilatie kan hiervoor
een supplementair ereloon gevraagd worden door deze bouwpartners, en zal dit aan de koper
doorgerekend worden.

5.5 Wijzigingen door de bouwheer
Het concept en de kwaliteit van het gebouw liggen vast. De bouwheer heeft echter het recht de
plannen te wijzigen, afmetingen te veranderen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te
gebruiken of te verwerken dan diegene die in het lastenboek voorkomen.
Deze wijzigingen kunnen voorkomen in opdracht van architect, ingenieur, bevoegde overheden,
verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat
deze wijzigingen de privatieve of gemene delen of het nut ervan verbeteren, of dat deze wijzigingen
nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, in gevolge
de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit,
onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz...
Wijzigingen mogen geenszins een nadelige invloed hebben op kwaliteit of gebruiksgemak.
Indien in het lastenboek een merknaam wordt vermeld, is dit louter informatief, en dient dit te
worden geïnterpreteerd als “merknaam of gelijkwaardig”.
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5.6 Keuzes van de klant en mogelijke inspraak
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. Wanneer de koper, om welke reden ook,
wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen, moet hij
dit schriftelijk aanvragen en kan dit slechts in de mate dat de bouwheer hierover zijn schriftelijk
akkoord geeft.
Na de aankoop zal de koper gecontacteerd worden door de klantendienst van de bouwheer. Een
persoonlijke klantenbegeleider zal de koper bijstaan bij de nog te nemen keuzes en beslissingen voor
deze afwerking. De koper maakt uitsluitend zijn keuzes inzake afwerking bij de leveranciers of de
aannemers aangeduid door de bouwheer.
Er zijn afspraken gemaakt met verschillende leveranciers om keuzes te maken in de respectievelijke
toonzalen. De klantenbegeleider zal met de koper data afspreken tegen wanneer de keuzes door de
koper gemaakt en goedgekeurd dienen te zijn, de zogenaamde kritische momenten. Deze zijn
essentieel voor een vlot verloop van de afwerking van de privatieve kavel. De volgorde van de keuzes,
zoals besproken met de klantenbegeleider, dient gerespecteerd te worden omdat keuzes van
eerdere loten invloed hebben op later te maken keuzes en de verschillende toonzalen informatie
nodig hebben van deze eerder gemaakte keuzes.
De koper is verplicht om al zijn keuzes m.b.t. de afwerkingsmaterialen, plaats van elektrische en
sanitaire voorzieningen, draairichting en uitvoering van deuren bekend te maken binnen de 90
kalenderdagen na ondertekening van de aan- en verkoopbelofte en voor zover dat de
uitvoeringsplanning van het gebouw het nog toelaat, behoudens andersluidend beding schriftelijk
afgesproken tussen de koper en de bouwheer.
De klant wordt uitdrukkelijk gevraagd om eerst de keuzes van de keuken, badkamer en sanitaire
toestellen te maken, in die volgorde. Vervolgens wordt de keuze van de vloer gemaakt. Wijzigingen
aan ruwbouw zijn maar mogelijk indien de uitvoeringsplanning dit nog toelaat.
De koper kan blijven bij de standaard voorzieningen en budgetten, of kan opteren om hier van af te
wijken.
Wenst de koper geen wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de standaard voorzieningen en
budgetten, wordt dit schriftelijk bevestigd tussen de koper en de bouwheer.
Indien de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan de standaard
voorzieningen en budgetten, kan dit slechts in de mate dat de bouwheer hieromtrent schriftelijk zijn
akkoord geeft. De klantenbegeleider zal dan na de definitieve keuze de verrekeningen opmaken
volgens de principes vermeld in artikel 5.7.
Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk geweigerd worden door de bouwheer, indien deze
bouwtechnisch niet mogelijk zijn, of niet mogelijk zijn omwille van redenen van uitvoeringsplanning.
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De kritische momenten dienen gerespecteerd te worden zodat de tijdige oplevering van de
privatieve kavel niet in het gedrang komt. Wijzigingen na de kritische momenten worden niet meer
aanvaard, en indien geen keuze wordt gemaakt vóór de overeengekomen data, zal het appartement
volgens het lastenboek en keuze bouwheer worden afgewerkt of de uitvoeringstermijn verlengd met
de opgelopen vertraging. Tevens zal bij overschrijding van deze kritische momenten een bijkomende
administratieve kost aangerekend worden van 750,€ excl. BTW.

5.7 Verrekening van wijzigingen door de klant
De verrekeningen geschieden volgens de volgende principes:

5.7.1
Indien de koper boven de in artikel 4 voorziene budgetten voor standaardafwerking sanitair, keuken,
vloer/wandbekleding en binnendeuren gaat, wordt de meerprijs ervan aangerekend.

5.7.2
Indien de koper extra werken bestelt (bijvoorbeeld extra stopcontacten, lichtpunten, schakelaars,…)
zullen deze worden aangerekend aan het vermelde bedrag in de door de koper goedgekeurde
offerte.

5.7.3
Indien de koper andere werken bestelt, wordt de meerprijs ervan aangerekend, vermeerderd met
een coördinatie fee van 15% en een brutomarge van 15%. Deze meerprijzen kunnen niet verrekend
worden met budgetten opgenomen onder artikel 4.
De prijzen van de gevraagde wijzigingen worden verduidelijkt in een door de bouwheer opgestelde
offerte, opgesteld conform de bovenvermelde principes van artikel 5.7.1, 5.7.2 en 5.7.3.
Iedere prijsofferte voor wijzigingen vervalt na één maand, behoudens conventionele afwijking.
Enkel offertes opgesteld en ondertekend door een persoon die de bouwheer rechtsgeldig kan
vertegenwoordigen, zoals de klantenbegeleider, verbinden de bouwheer.
Zodra de door de bouwheer opgestelde offerte voor wijzigingen voor akkoord wordt ondertekend
door de koper, wordt de bestelling door de bouwheer geplaatst.
De koper erkent en aanvaardt dat in sommige gevallen de conform artikel 5.7.1, 5.7.2 en 5.7.3.
bestelde wijzigingen aanleiding kunnen geven tot termijnverlenging ten opzichte van de voorziene
datum van voorlopige oplevering van de privatieve kavel, en verzaakt aan iedere vordering tot
schadevergoeding, boete of prijsvermindering in dit verband.
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Mogelijke vertraging in de uitvoering kan ik geen geval de annulering van de bestelde wijzigingen met
zich meebrengen.

5.8 Facturatie van wijzigingen door de koper
De conform artikel 4.8. bestelde wijzigingen worden als volgt gefactureerd:
-

Facturatie van 50% voorschot op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling;
Facturatie van 50% saldo bij de facturatie van de betreffende schijf conform de betalingsschijven
opgenomen in de notariële aankoopakte;

Alle eventuele betwistingen omtrent de facturatie van wijzigingen dienen per aangetekend schrijven
binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aan de bouwheer bekend gemaakt te worden.
Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de
bouwheer binnen de vijftien kalenderdagen na factuurdatum op het door de bouwheer aangewezen
rekeningnummer.
Elke opvorderbare factuur waarvan het bedrag op de vervaldag niet is vereffend, zal van rechtswege
en zonder ingebrekestelling verwijlsintresten opleveren a rato van één procent (1%) per maand, en
zal van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%)
van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR.

5.9 Werken door de koper
Indien de koper beslist om zelf werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren door andere
leveranciers of aannemers dan deze aangeduid door de bouwheer, kunnen deze slechts
gerealiseerd worden na het verlijden van de notariële akte en na de voorlopige oplevering. Dit dient
door de koper tijdig gevraagd te worden en uiterlijk binnen de 90 kalenderdagen na ondertekening
van het compromis en mag de vooruitgang van de totaliteit de werken niet hinderen.
Als de koper een bestelling uit de aanneming haalt, dan moet hij de coördinatie van de werken op
zich nemen, alsook zelf de nodige afwerkingen die daaruit zouden voortvloeien. De betreffende
werken kunnen pas uitgevoerd worden na de voorlopige oplevering. Werken aan
gemeenschappelijke delen, gasleidingen, centrale verwarming, sanitaire, elektrische installatie zijn
hierbij uitgesloten. Schade t.g.v. deze werken (doorboringen van leidingen, …) zullen op de koper
worden verhaald.
Vooraf worden afspraken vastgelegd binnen welke termijn deze werken dienen beëindigd te worden,
alsook de bepaling van de bijkomende kosten en hun invloed t.o.v. het totaalproject.
Indien de koper beslist bepaalde budgetposten uit het contract te nemen, dan zal de koper
maximaal 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering
gebracht worden van de laatste betaalschijf. Een goedkeuring zal pas gegeven worden na een
schriftelijk akkoord tussen de koper en de bouwheer.
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Indien de werken uitgevoerd dienen te worden na voorlopige oplevering van de gemene delen
dienen tevens afspraken gemaakt te worden met de vereniging van de mede-eigenaars.
Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf werken uitvoert of door derden laat uitvoeren,
dan geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De bouwheer
wordt in dit geval ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie tegenover de koper.
Alle werkzaamheden of wijzigingen die niet uitgevoerd zijn door de bouwheer vallen niet onder de
tien jarige aansprakelijkheid.

5.10 Toegang tot de bouwplaats
Het is de klant verboden de bouwplaats te betreden, tenzij deze een voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming heeft of vergezeld is van de aannemer, bouwheer of van de architect. Toegang tot de
werf is enkel mogelijk uitsluitend tijdens de werkuren, en niet tijdens het weekend en vakantiedagen.
De bezoeken gebeuren op eigen risico (noch lichamelijke, noch materiële schade kunnen ten laste
gelegd worden van de aannemer, bouwheer of architect). Tijdens een bezoek is de klant verplicht
zich te houden aan het bouwplaatsreglement op de bouwplaats (bv. dragen van helm en
veiligheidsschoenen).
Het is niet toegelaten dat de klant opdrachten geeft aan arbeiders, projectleiders en/of
onderaannemers.

5.11 Betalingsmodaliteiten
Wanneer de notariële akte verleden wordt, zal de waarde van de grond reeds aangerekend worden,
verminderd met het voorschot van de reservatie-overeenkomst. Dit zowel voor de appartementen
als voor de ondergrondse parking. Het resterende bedrag zal worden gefactureerd volgens de
vordering van de werken van de deelgebouwen zijnde Atelier, Broderie, Weverij of Wasserij, waar uw
appartement deel van uitmaakt.
Hiervoor zijn voor de appartementen volgende betalingsschijven bepaald:
-

Grond- en funderingswerken + vloerplaat gelijkvloers : 20%
Vloerplaat +1 : 10%
Vloerplaat +2 : 10%
Vloerplaat +3 : 10%
Vloerplaat +4 : 10%
Onder dak stellen : 15%
Buitenschrijnwerk : 7,5%
Chape- en vloerwerken : 7,5%
Elektriciteit, verwarming, sanitair en keuken : 5%
Voorlopige oplevering : 5%
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Voor de ondergrondse parking zijn volgende betalingsschijven bepaald:
-

Grond- en funderingswerken + vloerplaat : 30%
Dakplaat parking : 50%
Technieken : 15%
Voorlopige oplevering : 5%

5.12 Voorlopige oplevering en overhandiging van de sleutels
De sleutels van de appartement en/of de toegangsdeuren van het gebouw worden pas overhandigd
na de voorlopige oplevering van de privatieve kavel en na afrekening en betaling van alle meer- en
minwerken en na de totale afrekening van de appartement. De toegang tot het goed zal verboden
blijven voor de koper tot het saldo van alle facturen is betaald.
Elke partij verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit lastenboek
vermeld is. De koper en de bouwheer verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden
gemaakt dan deze welke alhier vermeld werden.

Opgemaakt te ……………………. op ……………………. in twee exemplaren

Voor akkoord

BOUWHEER

KOPER VAN APPARTEMENT

32

33

