
 1 

I. ALGEMENE BESCHRIJVING 
 
 
Residentie “Mercator” is centraal gelegen in de gemeente Malderen, in de nabijheid van het 
dorpscentrum en van het station, op zo’n twintig km van Brussel. De ligging geniet van een 
ideale oriëntering ten opzichte van de zon. De naam “Mercator” is het Latijnse woord voor 
“handelaar” en verwijst naar de straatnaam Handelsstraat. 
 
De stijlvolle architectuur en de gebruikte materialen en kleuren geven het gebouw een 
eigentijdse vorm met een strak en tijdloos karakter. Uit de algemene vormgeving blijkt de 
duidelijke intentie om het project te structureren als een geheel van in elkaar passende volumes.   
	
Het project omvat de bouw van 8 appartementen en 1 commerciële ruimte en wordt opgesplitst 
in drie delen. Het gebouw bevat twee bouwdelen met elk vier appartementen en een volledig 
gescheiden commerciële ruimte.  
Er zijn 4 appartementen met ingang langs de Handelsstraat. Hierbij wordt een lift voorzien. 
Er zijn 4 appartementen waarvan de ingang zich bevindt langs de nieuw aan te leggen weg aan 
de linkerzijde van het gebouw. De commerciële ruimte is eveneens via een volledig gescheiden 
inkom te bereiken langs de nieuw aan te leggen straat. 
Elk appartement heeft een hall, ruime woonkamer, keuken, berging, badkamer, apart toilet, 
twee of drie slaapkamers en één of twee terrassen.  
Het complex omvat een ondergrondse parkeergarage met 12 staanplaatsen en enkele bergingen.  
Deze zijn te bereiken langs de inrit achteraan en via elke trappenhal of lift.  
 
Dit bestek omvat de opsomming van: 

- de algemene beschrijving van de werken   
- de opsomming van de gebruikte materialen 
- de technische uitrusting van de gebouwen 
- de handelswaarde van bepaalde onderdelen en/of materialen. 
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II. RUWBOUWWERKEN 
 
 
1. Voorbereidingswerken 
 
Slopen van de oude gebouwen, ontruimen en bouwrijp maken van het terrein.  
 
2. Grondwerken 
 
Gespecialiseerd grondonderzoek voor de bepaling van het draagvermogen van de 
funderingsgrond d.m.v. grondboringen op vier verschillende plaatsen door een extern 
geotechnisch sonderingsbureau. 
Gespecialiseerde stabiliteitsstudie door een extern ingenieursbureau, zodat de aangepaste 
funderingsvorm kan worden bepaald. 
 
3. Rioleringen 
 
Riolerings- en aansluitingsbuizen in hard-pvc-buizen, BENOR-gekeurd, met aangepaste 
diameters, volgens studie van een extern ingenieursbureau. 
Toezichtputten, verzamelputten en hulpstukken in hard-pvc, BENOR-gekeurd. 
Wachtleidingen om de verschillende nutsleidingen binnen te brengen, worden aangebracht 
volgens de voorschriften van de bevoegde diensten. 
De afvoeren van toiletten zijn gescheiden en worden opgevangen in een septische put met een 
inhoud van 10.000 liter, conform de gemeentelijke reglementeringen. 
Er wordt, indien nodig en in combinatie met het groendak, een regenwaterput voorzien. 
De afvoer van regenwater en afvalwaters is volledig gescheiden tot aan het maaiveld, conform 
de wettelijke bepalingen.  
Aansluiting op de openbare riolering wordt uitgevoerd door de aannemer of werklieden van de 
gemeente, en is ten laste van de koper. 
 
4. Funderingen/ondergrondse kelder 
 
Aansluitend op het “Algemeen Reglement op de Electrische Installatie” wordt een 
ononderbroken aardingslus in lood/koper met een doorsnede van 35 mm onder de kelderplaat 
aangebracht. 
Alle gestorte beton heeft een BENOR-kwaliteitslabel (C30/C37). 
Ondergronds metselwerk in volle betonblokken van 30 cm dikte. 
Aansluitingsbocht voor alle nodige nutsvoorzieningen conform de geldende voorschriften. 
Opvulling onder de vloerplaat met stabilisé. 
Vochtscherm (polyethyleenfolie 0,2 mm) onder de vloerplaat tegen opstijgend grondvocht. 
 
5. Opgaand metselwerk 
 
De buitenmuren zijn thermisch onderbroken door een spouw met isolatie. 
Spouwisolatie in PUR-platen van 12 cm dikte, aansluitend tegen het binnenspouwblad d.m.v. 
isolatieclips (volgens de actuele EPB bepalingen). 
Luchtspouw van minimaal 2 cm. 
Gevelsteen verlijmd en verankerd met inox spouwankers. 
Uitbouw in buitenbepleistering (crepi). 
Dragende buitenmuren (aanpalend) in snelbouwstenen van 14 cm dikte. 
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Dragende binnenmuren in snelbouwstenen van 14 cm dikte. 
Tussen de appartementen op verdieping 1, 2 en 3 wordt een dubbele scheidingsmuur voorzien 
met daartussen 2 cm geluidsisolatie. 
Onder alle gemetselde muren wordt de nodige vochtisolatie voorzien ter voorkoming van 
opstijgend vocht en in overeenstemming met de technische details terzake. 
Onderaan worden stootvoegen opengelaten voor evacuatie van spouwvocht en ventilatie van de 
spouw.  
Lateien boven ramen en deuren in baksteen (streklaag) of in beton. 
Deur- en raamdorpels zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen van 5 cm dikte en voorzien van een 
druiplijst. Daar waar nodig worden deze uitgevoerd in aluminium in dezelfde RAL-kleur als de 
ramen. 
 
6. Draagvloeren 
 
Tussenvloeren in gewapend stortbeton of in breedplaatvloeren, onderzijde ruw om te 
bepleisteren, volgens studie van een gespecialiseerd ingenieursbureau. 
Deze breedvloerplaten bestaan uit geprefabriceerde elementen, waarna door betonopstorting en 
het plaatsen van bijkomende bewapeningen, een monoliet gewapende betonplaat bekomen 
wordt.  
 
7. Bouwwerken in beton en/of staal 
 
Voor balken, kolommen, lateien, enz. wordt BENOR-gekeurde betonkwaliteit gebruikt. 
Wapeningen en secties van de betonbalken volgens de richtlijnen van de ingenieur. 
Wat dat betreft zijn de architectuurplannen louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden 
aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen. 
Isolatie van de betonbalken en kolommen met geëxtrudeerde polystyreenplaten tegen 
koudebruggen. 
 
8. Verluchtingen 
 
Alle appartementen en de commerciële ruimte worden voorzien van een afzonderlijk 
ventillatiesysteem van het type D. 
Voor de appartementen is er in de slaapkamers en in de leefruimte toevoer voorzien van verse 
lucht, en in de badkamer, keuken en toilet afvoer van vervuilde lucht. De ventillatie is in elk 
appartement afzonderlijk regelbaar. 
Voor de dampkappen wordt er een individuele afvoer per appartement voorzien. 
Er wordt geen afvoer voor de droogkast voorzien, er kan wel gebruik gemaakt worden van een 
condensdroogkast. 
De ondegrondse kelderruimte met garageplaatsen wordt mechanisch verlucht. 
Alle verluchtingen voldoen aan de actuele EPB wetgeving. 
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III. DAKWERKEN 
 
 
1. Platte daken 
 
Het gebouw is voorzien van een plat dak. 
De opbouw van het dak bestaat uit: 
- dragende vloerplaat in gewapend beton 
- hellingschape 
- dampremmend scherm 
- isolatie van 16cm dikte 
- EPDM dakbedekking 
- groendak 
 
2. Lood- en zinkwerken 
 
Dakgoten in zink. Tapgaten in lood. Regenwaterafvoeren in zink. 
Alle andere aansluitingen en dichtingen van metselwerk, dakwerk en dakdoorgangen worden 
afgedicht met in het metselwerk ingewerkte slabben in lood of zink. 
 
3. Schouwen en verluchtingen 
 
Schouwen en verluchtingskanalen die zich boven het dak bevinden, worden afgewerkt met lood 
en zink.  
 
4. Bekleding gemene gevel  
 
Houtwerk op de gevel met daartussen isolatie van 6 cm dikte en daarop gedrenkte latten. 
Bekleding in donkergrijze Eternit leien en inox haken. Omboording met zwarte zink. 
Aansluiting op het aanpalende dak wordt uitgewerkt in lood. 
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IV. AFWERKING 
 
 
1. Buitenschrijnwerk 
 
Ramen en deuren in thermisch onderbroken aluminium profielen van het merk Reynaers, RAL-
kleur 9005 structuur, type CS77. 
Dubbele beglazing in super isolerend helder glas, kw 1.1 W/m² K. 
Raamtypes volgens ontwerp, maar wel zo dat minstens één raam per ruimte voorzien is van een 
draai-kip-systeem.  
Aan de terrassen worden schuiframen, type TLS 110, voorzien. 
Onder de ramen worden extra onderdorpels geplaatst om afvoerkapjes te vermijden. 
Ramen en deuren worden van binnen opgespoten met PU-schuim. 
De voegen tussen ramen en deuren en het metselwerk worden opgespoten met waterbestendige 
siliconen. 
 
1.1 Sluitwerk 
 
De centrale inkomdeur is voorzien van een cilinderslot met driepuntsluiting en heeft een 
ingewerkte tochtborstel en een siertrekker in inox. 
Inbraakvertragend veiligheidsbeslag van het merk Sobinco salto. 
Scharnieren en krukken van ramen en deuren zijn van het merk Sobinco, in dezelfde kleur als 
de profielen. 
 
1.2 Balustrades  
 
Alle terrasleuningen en scheidingswanden worden uitgewerkt in aluminium in combinatie met 
glas volgens de geldende veiligheidsnorm. 
 
1.3 Brievenbussen 
 
Brievenbussen worden ter hoogte van de inkomsas aangebracht volgens de vereisten van de 
post en worden voorzien van een inwerp en een met sleutel bedienbare uitneemopening.  
 
1.4 Garagepoort 
 
De toegang tot de ondergrondse garage wordt voorzien van een sectionaal poort met 
afstandsbediening via individuele zender. Er wordt één zender per garageplaats voorzien. 
 
2. Binnenschrijnwerk 
 
2.1 Gemeenschappelijke deuren 
 
De deuren van de gemeenschappelijke bergingen en de deuren van de garages die uitkomen in 
de inkomhal zijn brandvertragend, standaardmaat, type RF 30’ (= 30 min. vuurbestendig), 
ingekast volgens de b-norm (= Belgische norm) en geplaatst door een zelfstandig geregistreerd 
aannemer in schrijnwerken met een vergunningsnummer voor het plaatsen van branddeuren. 
Alle deuren die zich in de gemene delen bevinden zijn schilderdeuren. De kleur van de 
buitenzijde wordt bepaald door de architect. 
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2.2 Inkomdeuren 
 
De inkomdeuren van de appartementen zijn  brandvertragend, standaardmaat, type RF 30’      
(= 30 min. vuurbestendig), ingekast volgens de b-norm (= Belgische norm) en geplaatst door 
een zelfstandig geregistreerd aannemer in schrijnwerken met een vergunningsnummer voor het 
plaatsen van branddeuren. Alle inkomdeuren zijn schilderdeuren. Stalen veiligheidsdeuren zijn 
in optie verkrijgbaar. De kleur wordt bepaald door de koper. Er wordt een cilinderslot  en een 
inbraakvertragend veiligheidsbeslag voorzien. Drie sleutels worden bijgeleverd.    
 
2.3 Binnendeuren 
 
In alle kamers van het appartement worden standaard binnendeuren geplaatst, met klavierslot. 
Paneeldeuren met celroostervulling, voorzien van een goede hechtende grondlaag, klaar om af 
te lakken. 
Omlijstingen en chambranten in massief hout. Deurklinken en scharnieren in inoxkleur.  
Een glazen deur tussen inkomhal en woonkamer zorgt voor een maximum aan invallend licht. 
 
3. Pleisterwerken 
 
Alle binnenwanden en plafonds van de appartementen worden bepleisterd met een traditionele 
wandpleister en schilderklaar opgeleverd, behalve in de badkamers. Badkamers worden 
voorzien van een waterdichte cementlaag als basis voor de betegeling. Alle dagkanten van 
raam- en deuropeningen worden uitgepleisterd. Vrijstaande hoeken worden verstevigd met 
gegalvaniseerde hoekprofielen, ingepleisterd op volle hoogte. 
 
De aandacht wordt erop gevestigd dat er in de overgang tussen pleisterwerken op gemetselde 
muren en pleisterwerk, evenals in de overgang tussen het nieuw opgerichte gebouw en de 
bestaande gemene muur, een differentiële zetting, d.w.z. een kleine zettingsbarst kan optreden, 
die te wijten is aan, hetzij de zetting van het gebouw, hetzij de verschillende krimp van de 
materialen bij droging. Deze barstjes zijn een normaal verschijnsel en zijn te dichten door de 
koper, net voor het aanbrengen van het schilder- en/of behangwerk. Te benadrukken is dat deze 
dichting zo lang mogelijk is uit te stellen, teneinde het gebouw zijn normale werking 
(zetting/droging) te kunnen laten uitvoeren. 
 
4. Chape, vloer- en muurbetegeling 
 
4.1 Vloerisolatie 
 
Thermische vloerisolatie door middel van een onderlaag van gespoten pur-isolatie van minstens 
6 cm dikte. 
Als akoestische vloerisolatie wordt er, volgens het principe van een vlottende vloer, op 
verdieping 1, 2 en 3 een vloerisolatie aangebracht om contactgeluiden te beperken. Tegen de 
muren wordt deze omhoog geplooid en worden isolatiebanden geplaatst, om contact te 
vermijden tussen chape enerzijds en beton en muren anderzijds. 
 
4.2 Chape  
 
Er wordt een cementchape als ondervloer voorzien van minstens 5 cm dikte, volgens de 
voorziene standaard vloerafwerkingen. De dikte van de chape kan worden aangepast aan de 
keuze van de vloerafwerking door de koper, indien de keuze tijdig gemaakt wordt, dus ruim 
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voor de plaatsing van de chape, en indien de overblijvende chape-dikte technisch gesproken 
voldoende blijft. 
 
4.3 Vloerbekleding 
 
Vloertegels in hall, woonkamer, keuken, berging, badkamer, toilet en slaapkamers. 
Hoogwaardige, eigentijdse vloer, eerste keuze, slijtvastheid groep 5, formaat 45 x 45 cm, te 
kiezen uit stalen, voorgelegd in een door de bouwheer aan te duiden toonzaal.  
Particuliere handelswaarde vloer, geleverd, niet geplaatst: 30 euro per m² (excl. btw). Voor de 
keuze van tegels met een hogere handelswaarde zal een verrekening dienen te gebeuren. Het is 
mogelijk dat er voor bepaalde gevraagde legpatronen, tegelformaten, formaten met 
uitzonderlijk veel snijverlies of omwille van plaatsingseisen welke afwijken van het gewone 
standaard voorziene, een plaatsingsmeerkost wordt aangerekend. 
Overal waar stenen vloeren voorzien zijn, worden bijpassende stenen plinten aangebracht, 
behalve in de badkamers en toiletten, waar de wandbetegeling onmiddellijk tegen de 
vloerbetegeling aansluit. Particuliere handelswaarde plinten, geleverd, niet geplaatst: 7 euro per 
lopende meter (excl. btw).  
In de slaapkamers kan er ook gekozen worden voor een vloerbekleding van laminaat. 
Particuliere handelswaarde laminaat, geleverd, niet geplaatst: 20 euro per m² (excl. btw). 
 
4.4 Muurbekleding 
 
Muurtegels in badkamer en toilet zijn voorzien tot op plafondhoogte. Particuliere 
handelswaarde muurtegels, geleverd, niet geplaatst: 25 euro per m² (excl. btw).   
Bad en douche worden in aansluiting met de tegels opgespoten met waterdichte siliconen. 
Eventuele wandtegels tussen de kasten in de keuken zijn niet standaard voorzien. 
De binnenzijde van de ramen in de badkamer en in het toilet wordt uitgewerkt in tegels. 
 
5. Elektrische installatie 
 
De elektrische installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op 
de Electrische Installatie (AREI), waaraan de installatie voor lage- en middelbare spanning van 
open en bewaakte lokalen moet voldoen, aangevuld met de voorschriften van de 
stroomverdeler. 
 
De voorziene elektrische installatie omvat: 
- de equipontentiaal (aardingslus), waarop de ganse installatie via de hoofdaardingsklem wordt 
aangesloten 
- een lege wachtbuis van onder het verdeelbord tot buiten het gebouw, opdat de 
elektriciteitsmaatschappij de aansluiting op het openbaar net zou kunnen realiseren 
- het individueel verdeelbord in een aangepaste gesloten kast, type Vynckier (of gelijkwaardig), 
met automatische zekeringen, verliesstroomschakelaars (een algemene schakelaar en één per 
badkamer of douchecel) en een informatiefiche over de stroomkringen en zekeringen, meestal 
geplaatst in de berging. 
 
Keuring van de elektrische installatie door een erkend keuringsorganisme. De keuringskosten 
zijn inbegrepen.  
De tellerkast (dag- en/of nachttarief), te plaatsen in het tellerlokaal en de definitieve aansluiting 
en de kabel door een elektriciteitsleverancier naar keuze, zijn ten laste van de koper. 
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De leidingen, geplaatst in buizen en/of kabels, zijn in vloeren en muren ingewerkt, met 
uitzondering van de garages, en met uitzondering van de toevoer- en vertrekkabels naar en van 
de tellers, die geplaatst worden in opbouw. 
Stopcontacten en schakelaars worden ingebouwd in inbouwdozen, met uitzondering van de 
garages, waar ze in opbouw geplaatst worden. Beide zijn van een gekeurd type, NIKO, kleur 
wit.  
 
In de gemeenschappelijke delen zijn alle leidingen voor de lichtpunten voorzien, en is de 
verlichting volledig afgewerkt met aangepaste verlichtingsarmaturen. De schakelaars in de 
gemene delen zijn voorzien van lichtgevende drukknoppen met minuterie. 
Voorzieningen in de gemene delen: 
- Buiten: 1 bel per appartement 
  1 lichtpunt + verlichtingsarmatuur aan de inkomdeur. 
  Verlichting aan de ingang van de ondergrondse parking en langs de rijweg van    
  de ondergrondse parking.  
- Berging: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
  1 stopcontact 
- Inkomhal: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
  1 videofoonaansluiting 
- Traphal: 2 lichtpunten per verdiep, 2 schakelaars per verdiep 
  1 stopcontact per verdieping 
 
In de private delen zijn alle leidingen voor de lichtpunten voorzien, maar geen 
verlichtingsarmaturen, noch leidingen voor luidsprekers. 
Voorzieningen per appartement: 
- Inkomhal:  2 lichtpunten, 2 schakelaars 
  1 stopcontact  
- Woonkamer: 2 lichtpunten, 2 schakelaars 

(1 schakelaar voor terrasverlichting) 
  6 stopcontacten 
  1 leiding voor kamerthermostaat 
  1 leiding voor videofoon + videofoon 
  1 contactdoos voor TV en radio 
  1 contactdoos voor telefoon 
- Keuken: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
  4 stopcontacten 
  1 leiding driefasig voor kookplaat 
  1 stopcontact voor oven 
  1 stopcontact voor koelkast 
  1 stopcontact voor dampkap 
  1 stopcontact voor vaatwasmachine 
- Berging: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
  1 stopcontact 
  1 stopcontact voor wasmachine 
  1 stopcontact voor droogkast 
  1 voeding voor warmtepomp 
  1 voeding voor ventillatiesysteem type D 
- Badkamer: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
  1 voeding voor meubel met lichtluifel + schakelaar + stopcontact 
- Toilet: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
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- Slaapkamer: 1 lichtpunt, 1 schakelaar 
  3 tot 5 stopcontacten 
  1 contactdoos voor telefoon  
  1 contactdoos voor TV en radio  

- Terras: 1 lichtpunt + buitenverlichtingsarmatuur, aangesloten 
 

Speciale technieken: 
In elk appartement wordt een videofooninstallatie aangebracht (scherm met 
bedieningsmogelijkheden). In de inkomsas van het gebouw is een klavier voorzien met bel en  
videocamera.  
Ten behoeve van de aansluiting op het openbaar telefoonnet, is een telefoonstopcontact 
voorzien in de woonkamer en in elke slaapkamer. Deze voorziening omvat inwerkdozen, de 
buizen met trekdraad, de telecommunicatiekabel tot de centrale verdeeldoos van de 
telefoonmaatschappij. De definitieve aansluiting op het verdeelnet is niet inbegrepen. 
Ten behoeve van de aansluiting op het openbaar TV en radiodistributienet, is een TV-
stopcontact voorzien in de woonkamer en in elke slaapkamer. Deze voorziening omvat de 
inwerkdozen, de buizen met trekdraad, de co-axiaalkabel tot de centrale verdeeldoos met de 
distributiemaatschappij. De definitieve aansluiting op de kabeldistributie is niet inbegrepen. 
In elk appartement worden de nodige voorzieningen getroffen om een latere aansluiting te 
voorzien op het breedband internet. 
Er wordt een standaardplan van de uitvoering van de elektriciteit bezorgd, waarmee de koper 
zich akkoord dient te verklaren en waarop ons minimaal 7 dagen voor aanvang der 
elektriciteitswerken eventuele wijzigingen dienen gemeld te worden.  
 
Voor de eventuele bijkomende lichtpunten of stopcontacten zullen de volgende eenheidsprijzen 
verrekend worden (tenzij anders en schriftelijk overeengekomen): 
- stopcontact:     40 euro/stuk 
- dubbel stopcontact:    46 euro/stuk 
- driedubbel stopcontact:   55 euro/stuk 
- lichtpunt:     30 euro/stuk 
- schakelaar:     30 euro/stuk 
- tv-stopcontact:    40 euro/stuk 
- boren van gaten in beton voor spots: 55 euro/stuk 
   (spot niet inbegrepen) 
 
6. Sanitaire installatie 
 
6.1 Leidingen en installatie 
 
De installatie omvat: 
- de waterteller, die door de lokale maatschappij wordt geplaatst, samen met de aansluiting van 
het privaat net op het openbaar net en dit in overeenstemming met de geldende reglementering. 
De koper geeft volmacht (+ kopie paspoort) aan de bouwheer zodat deze kan zorgen voor de 
aanvraag tot aansluiting 
- toevoerleidingen voor koud water en warm water met aangepaste diameters, bestaande uit 
duurzame kunststofbuizen, buis-in-buis systeem. Deze leidingen worden aangebracht voor 
pleister- en vloerwerken, zodat alles ingebouwd is, behalve in het tellerlokaal (opbouw) 
- afvoerleidingen van de toestellen in BENOR-gekeurde hard-pvc-leidingen met aangepaste 
diameters en resistent voor water tot 90°C voor badkamer, toilet en keuken, aangesloten op het 
rioleringsstelsel 
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- leveren en plaatsen van sanitaire toestellen en het in dienst stellen en uittesten van de 
geplaatste installatie 
- een koudwaterkraan met aparte teller en aansluiting op het openbaar net in de 
gemeenschappelijke berging. 
 
Het aanbrengen van de toe- en afvoerleidingen voor sanitair gebeurt zoveel als mogelijk 
gegroepeerd in speciaal daartoe voorziene kokers. 
Voorziene aansluitingen: 
- Keuken: 1 koud- en warmwateraansluiting + afvoer voor spoelbak 
  1 koudwateraansluiting + afvoer voor vaatwasmachine  
- Berging:  1 koudwateraansluiting + afvoer voor wasmachine 
- Badkamer: 1 koud- en warmwateraansluiting + afvoer voor bad, lavabo, eventuele douche 
- Toilet: 1 koudwateraansluiting + afvoer voor toilet en handwasbakje 
 
6.2 Toestellen en accessoires 
 
De aanduidingen van sanitaire toestellen op de plannen zijn louter informatief. Voor elk type 
badkamer wordt een standaard voorstel uitgewerkt, waaraan de koper wijzigingen kan 
aanbrengen in materialen en kleuren, naar eigen keuze en in samenspraak met de bouwheer, 
mits akkoord verklaring met de eventuele supplementen hiervoor.    
Het budget voor de sanitaire toestellen is 5.000 euro (excl. btw), particuliere handelswaarde, 
geleverd en geplaatst. 
 
Elk appartement omvat de levering en plaatsing van: 
- Badkamer: 1 Ideal Standard ligbad, type Branca mono, acryl, wit, 180 x 80 cm 
  1 Hansgrohe badmengkraan 
  1 Ideal Standard douchetube, acryl, wit, 120 x 90 cm 
  1 Hansgrohe douchemengkraan met douchestang en sproeier 
  1 Vika wastafel, type Kaat, monoblok, wit, 120 cm dubbel 
  2 Hansgrohe lavabomengkranen 
  1 Vika onderkast, type Kaat, 120 cm met 1 lade 

1 Vika trekker, type Kaat 
1 Vika spiegelpaneel, type Kaat 
2 Vika opbouwspots voor spiegel, type Kaat 
1 Vika kolomkast, type Kaat, 35 cm 
1 Vika trekker, type Kaat 

- Toilet: 1 Geberit inbouwsysteem voor hangtoilet  
1 Duravit diepspoelwandcloset, type Ondina, wit 
1 Haro wc zitting, type Baltic, wit (of gelijkwaardig) 
1 Duravit handwasbak, type Ondina, wit, 36 x 24 cm 

  1 Paffoni koudwaterkraan, type Etoile, chroom 
 
Eventuele extra afwerkingen zijn ten laste van de koper en zijn niet in de prijs inbegrepen. 
 
7. Verwarmingsinstallatie 
 
Elk appartement heeft een individuele verwarming met gekoppelde warm water bereiding. 
Waterleidingen uit polyethyleen en voorzien van een gecoëxtrudeerd zuurstofdiffusiescherm 
(buis-in-buis systeem), type Alpex duo. 
Vloerverwarming op basis van een warmtepomp lucht-water, type Altherma van Daikin. 
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Het gelijkvloers en de badkamer worden uitgerust met vloerverwarming. 
De slaapkamers worden verwarmd door middel van convectoren. 
Bij de duplexappartementen worden er ook airco’s voorzien op de slaapkamers. 
In de badkamer wordt er eveneens een elektrische sierhanddoekradiator voorzien. 
 
8. Keuken 
 
Het budget voor de keuken is 10.000 euro (excl. btw), particuliere handelswaarde, geleverd en 
geplaatst. Standaard wordt  een  kwalitatieve keuken  voorzien van het  merk Beeck (Duits) of, 
in optie van het merk Vika (Belgisch).  
De plaatsing van kasten, toestellen, elektrische en sanitaire aankoppelingen is inbegrepen. 
De aanduidingen op de plannen zijn louter illustratief. Er wordt voor elke keuken, in 
samenspraak met de klant, een persoonlijk ontwerp gemaakt door de keukenspecialist, 
aangepast aan de vormgeving van de beschikbare ruimte.  
Keuken en toestellen worden gekozen in een door de bouwheer aan te duiden toonzaal. 
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V. GEMENE DELEN 
 
 
1. Trappen 
 
Alle trappen in de trappenhal worden uitgevoerd in beton, bekleed met blauwe hardsteen, 
verzoet g 320. De aantreden zijn 3 cm dik, de optreden zijn 2 cm dik. Aan de muurzijde is een 
bijhorende plint voorzien, de trap meevolgend. 
 
2. Lift 
 
De lift wordt voorzien daar waar aangegeven op het plan. Ze beantwoordt aan alle gestelde 
veiligheidsnormen en zal goedgekeurd worden door een erkend controlemechanisme. 
Bediening met drukknoppen.  
 
3. Gemeenschappelijke berging 
 
Alle tellers voor gas, water en elektriciteit staan gegroepeerd in deze ruimte. Er is een 
gemeenschappelijke koudwaterkraan voorzien met aparte teller. De deur tussen de berging en 
de gemeenschappelijke inkomhal is brandvertragend, type RF 30’ (= 30 min. vuurbestendig), 
ingekast volgens de b-norm (= Belgische norm) en geplaatst door een zelfstandig  geregistreerd 
aannemer in schrijnwerken met een vergunningsnummer voor het plaatsen van branddeuren. 
Alle inkomdeuren zijn schilderdeuren.  
Eveneens wordt in de berging de pomp voor de regenwaterrecuperatie geplaatst. 
 
4. Inkomhallen 
 
De gemeenschappelijke inkom- en trappenhal heeft op alle verdiepingen een tegelvloer, 
wandafwerking en verlichtingsarmaturen met aangepaste lichtsterkte en minuterie. 
Elk appartement heeft een eigen brievenbus, busnummer, individueel naamplaatje en belpaneel 
met videofooninstallatie. 
 
5. Schilderwerken 
 
In de gemeenschappelijke delen worden alle bepleisterde muren en plafonds en de deuren 
geschilderd in geassorteerde, nog door de architect te bepalen kleuren. In de private delen zijn 
geen schilderwerken voorzien.Het schilderen van de inkomdeuren is ten laste van de koper. 
 
6. Buitenaanleg 
 
Het terrein wordt genivelleerd en opgeruimd. Inbegrepen is de herstelling van het voetpad met 
betonklinkers vanaf de boordsteen tot aan de voorgevel. Het aanleggen van doorritten naar de 
garages zal voorzien worden in waterdoorlatende betonklinkers, kleurkeuze door de architect.  
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VII. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
1. Plannen 
 
De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor 
het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de 
appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De 
beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen 
aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. De 
plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De 
verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden 
als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden 
wijzigen. Eventuele maten op de plannen dien dan ook te worden aanzien als “circa” maten. 
Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn 
toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de koper te bekomen. 
 
2. Erelonen architect en ingenieur 
 
De erelonen van de architect en de ingenieur, welke aangesteld werden door de bouwheer, zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen 
aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, zal hiervoor een supplementair ereloon 
gevraagd worden.  
 
3. Nutsvoorzieningen 
 
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings- en indienststellingskosten van de 
nutsvoorzieningen (water, gas, electricteit, telefoon, riolering, TV-FM-distributie) zijn niet in 
de verkoopsprijs inbegrepen en vallen ten laste van de koper.  
 
4. Brandpolis 
 
De kosten van de brandpolis zijn ten laste van de koper vanaf de betekening van de 
verkoopsovereenkomst. 
 
5. Brandpreventie 
 
Bij het afleveren van de bouwvergunning werd door de brandweer een brandpreventierapport 
opgesteld. De kosten voor het plaatsen van blusapparaten, alarmcentrale en rookdetectors zijn 
ten laste van de koper. 
 
6. Wijzigingen en bijkomende werken 
 
Voor alle gewijzigde en bijkomende werken is de koper verplicht zich te wenden enkel en 
alleen tot de bouwheer. De koper zal alle eventuele meerwerken rechtstreeks betalen aan de 
bouwheer. In het belang van haar klanten, behoudt de bouwheer het recht om ten allen tijde en 
zonder enige kennisgeving, steeds haar constructies aan te passen aan de laatste nieuwigheden 
en/of verbeteringen op technisch vlak. 
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De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige 
kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze 
wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, 
verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat 
deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog 
omdat de bouwheer in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig 
zijn om de uitvoering in overeenstemmin te brengen met het lastenboek, ingevolge 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. 
In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming van “particuliere handelswaarde” 
gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, exclusief BTW, 
van de materialen.  
 
Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf of via derden werken uitvoert aan het 
goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De 
bouwheer wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte 
van de kopers voor wat betreft zijn werk. 
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. 
 
Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen 
kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de bouwheer. Wijzigingen dienen steeds tijdig 
te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde 
wijzigingen zullen opgemaakt worden door de bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben 
geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 
 
7. Zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen: 

- Registratiekosten op het grondaandeel 
- Btw op het bouwgedeelte 
- Notariskosten 
- Aansluitingskosten 
- Brandpreventiekosten 
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Dit bestek bevat vijftien bladzijden en wordt opgemaakt om te voegen bij de aankoopbelofte of 
de verkoopsovereenkomst. 
 
Deze beschrijving beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven 
suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie. 
 
De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit bestek vermeld is. 
Onduidelijkheden werden op verzoek van de koper uitgelegd.  
 
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement 
werd verkocht met de afwerking zoals in dit bestek beschreven,  zonder verdere uitzonderingen 
en mondelinge afspraken, tenzij expliciet in het bestek vermeld en door de verkoper 
ondertekend. 
 
 
 
 
Aldus opgemaakt te Londerzeel, op       /       / 2015. 
 
Elke partij verklaart hierbij een exemplaar te hebben ontvangen. 
(Gelieve elke bladzijde en elke eventuele schrapping te paraferen). 
 
 
 
 
 
 
    Voor akkoord, 
 
 
 
 
De Koper,      De Verkoper, 

 Koen Hooft     
     

 
 
 
 
         
 


