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1. Algemeen 
 
Met	  dit	  verkoopslastenboek	  willen	  wij	  de	  kopers	  van	  een	  appartement	  een	  overzichtelijke	  en	  duidelijke	  	  
omschrijving	  geven	  van	  de	  kwaliteit	  en	  van	  de	  binnen	  –	  en	  buitenafwerking	  van	  het	  gebouw	  in	  zijn	  
omgeving.	  
 
Residentie	  Terlinden	  is	  een	  hoogwaardig	  wooncomplex	  met	  36	  appartementen.	  	  
Het	  rustig	  gelegen	  project	  heeft	  een	  vlotte	  bereikbaarheid	  en	  ligt	  aan	  de	  Grote	  Markt	  van	  Westerlo.	  
	  
Ondergronds	  kan	  u	  de	  auto	  achterlaten	  in	  de	  voorziene	  parkeergarage	  die	  enkel	  toegankelijk	  is	  voor	  de	  
bewoners,	  wat	  zorgt	  voor	  een	  comfortabel	  veiligheidsgevoel.	  
	  
De	  materialen	  worden	  zorgvuldig	  uitgekozen	  door	  de	  architect.	  Zo	  bekomen	  we	  niet	  enkel	  een	  functioneel,	  
maar	  ook	  een	  esthetisch	  doordacht	  gebouw.	  	  	  
	  

2. Ruwbouwwerken  
 
De	  architectuurplannen	  zijn	  informatief,	  alle	  afmetingen,	  diktes	  en	  hoogten,	  worden	  aangepast	  door	  
toedoen	  van	  de	  stabiliteitsberekeningen.	  
	  

a. Grondwerken 
De	  grondwerken	  worden	  uitgevoerd	  op	  basis	  van	  de	  stabiliteitsstudie	  zodat	  de	  stabiliteit	  van	  de	  
bouwwerken	  verzekerd	  is.	  
	  

b. Materialen 
Het	  project	  wordt	  opgetrokken	  in	  duurzame	  materialen	  zoals	  ze	  zijn	  omschreven	  in	  de	  bouwvergunning,	  
dewelke	  de	  degelijkheid,	  het	  esthetisch	  uitzicht	  en	  de	  duurzaamheid	  van	  het	  gebouw	  zullen	  waarborgen.	  
	  

c. Gevels 

Buitenmuren	  
De	  buitenmuren	  worden	  opgetrokken	  in	  een	  1e	  keus	  gevelmateriaal,	  kleur	  en	  type	  worden	  bepaald	  door	  de	  
architect	  en	  de	  bouwpromotor	  conform	  de	  verstrekte	  vergunningen.	  De	  gevelbekleding	  is	  in	  crepi	  en	  hout	  
voorzien.	  
	  
Het	  voegwerk	  van	  het	  metselwerk	  zal	  uitgevoerd	  worden	  door	  gespecialiseerde	  vaklieden.	  De	  gevels	  
worden	  thermische	  geïsoleerd.	  	  
	  
De	  isolatie	  is	  conform	  aan	  de	  EPB	  –	  regelgeving	  die	  van	  toepassing	  is.	  De	  verbinding	  tussen	  het	  binnen-‐	  en	  
paramentgevelsteen	  worden	  gerealiseerd	  door	  roestvrije	  stalen	  spouwankers.	  

Binnenmuren	  
De	  dragende	  binnenmuren	  worden	  uitgevoerd	  in	  betonblokken,	  snelbouw	  of	  silicaatsteen.	  
De	  keldermuren	  worden	  uitgevoerd	  in	  betonblokken	  of	  ter	  plaatse	  gestorte	  beton,	  deze	  keldermuren	  
worden	  niet	  gepleisterd	  of	  geschilderd.	  
	  
De	  niet-‐dragende	  binnenmuren	  in	  de	  appartementen	  worden	  uitgevoerd	  in	  gipsblokken.	  
	  

d. Draagvloeren 
Deze	  draagvloeren	  zorgen	  voor	  voldoende	  draagkracht,	  dit	  alles	  volgens	  de	  Belgische	  normgeving.	  	  
	  

e. Daken 
De	  daken	  worden	  uitgevoerd	  zoals	  op	  de	  plannen	  beschreven	  staat,	  dit	  in	  samenspraak	  met	  de	  architect	  en	  
de	  stabiliteitsingenieur.	  	  
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De	  daken	  zullen	  afgewerkt	  worden	  met	  een	  hoogwaardige	  dakisolatie	  waarop	  een	  dakdichting	  wordt	  
aangebracht.	  
	  
Boven	  de	  gesloten	  traphallen	  in	  de	  gemene	  delen	  wordt	  een	  rookluik	  voorzien.	  
	  

f. Buitenschrijnwerk 
Het	  buitenschrijnwerkerij	  wordt	  uitgevoerd	  in	  thermisch	  geïsoleerd	  aluminium	  met	  bijbehorend	  hang-‐	  en	  
sluitwerk.	  	  Het	  buitenschrijnwerk	  is	  voorzien	  van	  isolerende	  dubbele	  beglazing	  dat	  bijdraagt	  tot	  het	  
bereiken	  van	  het	  isolatieniveau	  volgens	  de	  regelgeving	  die	  van	  toepassing	  is.	  Dubbele	  ramen	  zijn	  voorzien	  
met	  een	  draai	  en/of	  kipsysteem.	  In	  iedere	  slaapkamer	  is	  er	  minstens	  één	  kipraam	  voorzien.	  
Verluchtingsroosters	  worden	  volgens	  de	  vereisten	  van	  de	  EPB	  voorzien.	  
De	  kleuren	  worden	  gekozen	  door	  de	  architect.	  
	  
Aan	  de	  terrassen	  wordt	  een	  schuifraam	  of	  deur	  voorzien	  om	  de	  toegang	  tot	  het	  terras	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  

g. Terrassen 
De	  terrassen	  worden	  voorzien	  van	  een	  buitenbestendige	  vloerafwerking.	  Deze	  uitvoering	  zal	  door	  de	  
architect	  zorgvuldig	  uitgekozen	  worden.	  	  
	  

3. De technische installaties 

a. Videofoon	  en	  deuropener	  
Een	  volledige	  videofooninstallatie	  verbindt	  alle	  appartementen	  met	  hun	  respectievelijke	  inkomhal	  van	  het	  
gebouw.	  Ieder	  appartement	  beschikt	  over	  een	  drukknop	  om	  het	  elektrisch	  deurslot	  te	  bedienen.	  

b. Liftinstallatie	  
De	  lift	  zal	  worden	  uitgevoerd	  volgens	  de	  geldende	  normen	  en	  veiligheidsvoorschriften.	  De	  liftkooi	  wordt	  
afgewerkt	  volgens	  de	  keuze	  van	  de	  architect,	  met	  bijhorende	  verlichting	  en	  spiegel.	  De	  automatische	  
bediening	  gebeurt	  door	  middel	  van	  drukknoppen.	  

c. Elektriciteit	  
De	  elektrische	  installatie	  wordt	  uitgevoerd	  volgens	  het	  technisch	  reglement	  en	  aangevuld	  met	  de	  
voorschriften	  van	  de	  stroomleverende	  maatschappij.	  De	  zekeringkast	  wordt	  in	  de	  berging	  in	  het	  
appartement	  geplaatst.	  Voor	  alle	  appartementen	  zijn	  afzonderlijke	  elektriciteitsmeters	  voorzien.	  Deze	  
worden	  opgesteld	  in	  de	  hiervoor	  voorziene	  technische	  ruimte.	  De	  installatie	  zal	  gekeurd	  worden	  door	  een	  
erkend	  organisme.	  
	  
De	  installatie	  bevat	  geen	  verlichtingsarmaturen	  noch	  lampen.	  Leveren	  en	  plaatsen	  van	  de	  volgende	  
lichtpunten,	  schakelaars	  en	  stopcontacten	  zijn	  voorzien:	  
	  
*	  Living	  :	  

• 3	  dubbele	  stopcontacten	  
• 2	  lichtpunten	  met	  wisselschakeling	  indien	  nodig	  
• TV-‐	  aansluiting	  	  
• Telefoonaansluiting	  	  
• Thermostaataansluiting	  
• Aansluiting	  voor	  videofoon	  	  
	  

*	  Keuken	  
• Stopcontacten	  voor	  oven,	  koelkast,	  kookplaat,	  afzuigkap	  en	  afwasmachine	  
• 2	  enkele	  stopcontacten	  
• 1	  lichtpunt	  met	  schakelaar	  

*	  Berging	  
• Stopcontacten	  voor	  wasmachine,	  droogkast	  en	  gaswandketel	  
• 1	  dubbel	  stopcontact	  
• 1	  lichtpunt	  met	  schakelaar	  
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• 1	  Voeding	  voor	  de	  ventilatie	  
*	  Toilet	  

• 1	  lichtpunt	  met	  schakelaar	  	  
	  
*	  Hal	  en	  nachthal	  (indien	  van	  toepassing)	  

• Lichtpunten	  en	  schakelaars	  afhankelijk	  van	  de	  afmetingen	  van	  de	  hal	  (max.	  3)	  
• 1	  stopcontact	  per	  hal	  

*	  Badkamers	  
• Stopcontact	  voorzien	  in	  het	  badmeubel	  
• 1	  vrij	  stopcontact	  
• 1	  lichtpunt	  met	  schakelaar	  
• 1	  voeding	  om	  de	  verlichting	  van	  het	  badmeubel	  te	  bedienen	  

*	  Slaapkamer	  1	  
• 1	  lichtpunt	  met	  schakelaar	  
• 3	  enkele	  stopcontacten	  
• TV-‐	  aansluiting	  met	  stopcontact	  
• Telefoonaansluiting	  

	  
*	  Slaapkamer	  2	  en	  3	  

• 1	  lichtpunt	  met	  schakelaar	  
• 2	  enkele	  stopcontacten	  

*	  Terrassen	  	  
• 1	  lichtpunt	  	  met	  binnenschakelaar	  en	  bijbehorende	  armatuur	  (	  de	  plaats	  van	  het	  

lichtpunt	  en	  de	  armatuur	  buiten	  wordt	  door	  de	  architect	  gekozen	  ifv	  het	  esthetische	  
aspect	  van	  het	  gebouw)	  

• 1	  vrij	  stopcontact	  
	  
Deze	  opsomming	  geldt	  als	  voorbeeld	  voor	  een	  type	  woning,	  indien	  men	  hier	  wenst	  af	  te	  wijken	  zal	  er	  een	  
verrekening	  opgemaakt	  worden.	  De	  voorziene	  dubbele	  stopcontacten	  kunnen	  niet	  zonder	  meerprijs	  
ontdubbeld	  worden.	  
	  
De	  bergingen	  in	  de	  kelder	  zijn	  voorzien	  bij	  de	  gemeenschappelijke	  delen,	  hier	  kunnen	  geen	  private	  
stopcontacten	  voorzien	  worden.	  
	  
De	  aanneming	  van	  de	  elektriciteit	  bevat	  geen	  levering	  van	  de	  elektrische	  tellers.	  Deze	  worden	  geplaatst	  
door	  de	  energieleverancier.	  De	  levering	  en	  plaatsing	  is	  ten	  laste	  van	  de	  kopers.	  

d. Telefoon	  en	  distributie	  
Telefoon	  en	  kabeldistributie	  (TV)	  dient	  persoonlijk	  aangevraagd	  te	  worden	  door	  de	  koper	  van	  het	  
appartement,	  de	  aansluitingskosten	  zijn	  ten	  laste	  van	  de	  klant.	  

e. Centrale	  verwarming	  en	  warmwaterbedeling	  
De	  centrale	  verwarming	  is	  op	  aardgas	  (condenserende	  gaswandketel).	  Elk	  appartement	  beschikt	  over	  zijn	  
individuele	  verwarmingsinstallatie.	  De	  nodige	  radiatoren	  zijn	  voorzien	  in	  de	  slaapkamers,	  de	  badkamer,	  de	  
woonkamer	  en	  –indien	  nodig	  –	  de	  hal.	  De	  gaswandketels	  worden	  in	  de	  bergruimte	  of	  badkamer	  voorzien.	  
De	  installatie	  wordt	  gekeurd	  door	  een	  erkend	  organisme	  of	  de	  installateur.	  Deze	  keuring	  is	  ten	  laste	  van	  de	  
koper.	  
Elke	  entiteit	  beschikt	  over	  een	  eigen	  gasteller	  die	  opgesteld	  wordt	  in	  de	  technische	  ruimte	  die	  hiervoor	  
voorzien	  wordt.	  
	  
Bij	  een	  buitentemperatuur	  van	  min	  acht	  graden	  Celsius	  worden	  de	  volgende	  temperaturen	  gewaarborgd:	  

-‐ Woonkamer	  en	  keuken:	  22°	  
-‐ Slaapkamers:	  18°	  
-‐ Badkamer:	  24°	  
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De	  temperatuurregeling	  loopt	  via	  een	  kamerthermostaat	  die	  in	  de	  leefruimte	  wordt	  voorzien.	  De	  inplanting	  
van	  de	  thermostaat	  en	  de	  radiatoren	  worden	  vooraf	  door	  de	  architect	  vastgelegd.	  

f. Sanitair	  
De	  voorziene	  toevoeren	  en	  afvoeren	  zijn	  :	  	  

• Koud-‐warm	  water	  toevoer	  voor	  de	  spoelbak	  (en	  afwasmachine)	  +	  afvoer	  
• Koudwatertoevoer	  voor	  aansluiting	  van	  wasmachine	  +	  afvoer	  in	  de	  berging	  
• Koud	  –	  warm	  	  water	  toevoer	  voor	  de	  badkamer	  (lavabo	  en	  bad)	  +	  afvoeren	  
• Koudwatertoevoer	  voor	  het	  toilet	  en	  de	  handenwasser	  +	  afvoeren	  

	  
De	  sanitaire	  toestellen	  kunnen	  bezichtigd	  worden	  in	  de	  door	  de	  leverancier	  vooropgestelde	  toonzaal.	  	  
	  
Er	  wordt	  een	  badkamer	  voorzien	  bestaande	  uit	  een	  enkel	  lavabomeubel	  met	  een	  onderkast,	  een	  
kolomkast,	  een	  spiegelpaneel	  en	  een	  acrylbad.	  
	  
In	  de	  toiletruimte	  wordt	  een	  staand	  toilet	  voorzien	  alsook	  een	  handenwasser	  	  met	  een	  koudwaterkraantje	  
en	  een	  smalle	  spiegel.	  In	  dit	  lastenboek	  is	  een	  offerte	  per	  appartement	  voorzien.	  
	  
Er	  is	  een	  maximale	  handelswaarde	  voorzien	  van	  2.500	  euro	  incl.	  BTW	  voor	  de	  badkamer	  en	  	  toiletruimte	  	  
	  
Droogkasten	  kunnen	  niet	  aangesloten	  worden	  op	  een	  verluchtingssysteem	  en	  moeten	  dus	  een	  
ingebouwde	  condensopvanger	  hebben	  
	  

4. Afwerking: 

a. Bepleistering	  
Alle	  	  dragende	  muren	  en	  plafonds	  worden	  bepleisterd	  in	  een	  1	  laags-‐systeem,	  schilder-‐	  of	  behangklaar.	  Dit	  
wil	  zeggen	  ‘klaar	  voor	  de	  schilder’:	  de	  schilder	  dient	  te	  zorgen	  voor	  het	  voorbereiden	  van	  de	  ondergrond	  (	  
schuren	  en	  plamuren).	  De	  plafonds	  worden	  uitgevoerd	  in	  een	  laag	  spuitpleister.	  	  
	  
Nota	  :	  geen	  enkele	  verantwoordelijkheid	  kan	  de	  bouwpromotor	  –	  verkoper	  ten	  laste	  worden	  gelegd	  voor	  
kleine	  scheurtjes	  die	  te	  wijten	  zijn	  aan	  de	  zetting	  van	  het	  gebouw	  of	  de	  	  krimp	  der	  verschillende	  materialen	  
bij	  droging.	  
	  
Met	  uitzondering	  van	  de	  berging	  zullen	  de	  ruimtes	  waar	  de	  verluchtingsbuizen	  zichtbaar	  zijn	  bekleed	  
worden	  met	  een	  plafond/omkasting	  van	  gipskarton.	  

b. Vloeren	  
De	  bevloering	  zijn	  naar	  eigen	  keuze	  van	  de	  kopers.	  Zij	  kunnen	  hun	  vloer	  uitkiezen	  in	  de	  vooropgestelde	  
toonzaal,	  die	  door	  de	  projectontwikkelaar	  wordt	  aangeduid.	  
	  
Alle	  ruimtes,	  met	  uitzondering	  van	  de	  slaapkamers,	  worden	  voorzien	  van	  een	  keramische	  tegel,	  met	  een	  
maximale	  handelswaarde	  van	  €	  20	  euro/m²,	  incl.	  BTW.	  Bijpassende	  plint,	  (uit	  de	  tegel	  gesneden)	  met	  een	  
maximale	  waarde	  van	  8	  €/lm,	  	  incl.	  BTW.	  Deze	  vloertegel	  wordt	  standaardgrijs	  gevoegd	  met	  een	  mengsel	  
van	  zand	  en	  cement.	  
	  
De	  slaapkamers	  worden	  opgeleverd	  op	  chape,	  klaar	  om	  laminaat	  of	  andere	  vloerbekleding	  te	  plaatsen	  
(door	  de	  koper).	  	  
	  
Indien	  de	  klant	  een	  duurdere	  tegel	  of	  plaatsing	  uitkiest,	  zal	  er	  een	  verrekening	  opgesteld	  worden.	  	  
Parket	  wordt	  niet	  geplaatst	  door	  de	  bouwheer.	  

c. Wandtegels	  
In	  de	  badkamer	  worden	  wandtegels	  voorzien	  met	  een	  handelswaarde	  van	  €	  20,00/m²,	  incl	  BTW.	  Deze	  
wandtegels	  zijn	  voorzien	  rondom	  het	  bad	  tot	  op	  een	  hoogte	  van	  1,80	  m.	  
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Indien	  men	  kiest	  voor	  een	  douche,	  is	  men	  verplicht	  om	  de	  tegels	  tot	  aan	  het	  plafond	  door	  te	  plaatsen	  en	  
een	  kerdidoek	  te	  voorzien.	  De	  koper	  dient	  deze	  keuze	  aan	  te	  geven	  uiterlijk	  bij	  het	  tekenen	  van	  de	  
verkoopovereenkomst.	  Voor	  deze	  optie	  wordt	  een	  meerprijs	  verrekend.	  
	  
Indien	  de	  klant	  een	  duurdere	  tegel	  of	  plaatsing	  uitkiest,	  zal	  er	  een	  verrekening	  opgesteld	  worden.	  
De	  binnenhoeken	  worden	  elastisch	  gevoegd	  met	  standaard	  grijze	  of	  witte	  siliconen.	  
	  
Het	  leveren	  en	  plaatsen	  gebeurt	  door	  een	  gespecialiseerde	  firma,	  geselecteerd	  door	  de	  
projectontwikkelaar.	  

d. Binnenschrijnwerk	  
De	  binnendeuren	  zijn	  vlakke	  schilderdeuren	  met	  honingraatvulling	  (celrooster)	  	  en	  bijbehorende	  omlijsting.	  
Deze	  deuren	  zijn	  voorzien	  van	  een	  degelijk	  insteekslot	  met	  sleutel.	  
	  
De	  binnendeuren	  worden	  geplaatst	  volgens	  de	  EPB	  voorschriften,	  deze	  voorzien	  een	  opening	  onder	  de	  
deuren	  om	  een	  luchtstroom	  te	  creëren.	  Indien	  de	  klant	  dit	  niet	  wenst,	  is	  het	  plaatsen	  van	  een	  rooster	  in	  de	  
deur	  ten	  laste	  van	  de	  klant.	  
	  
De	  inkomdeuren	  die	  uitkomen	  in	  de	  gemeenschappelijke	  hal,	  zijn	  brandwerende	  deuren	  RF1/2	  zoals	  vereist	  
door	  de	  brandweervoorschriften.	  

e. Raam-‐	  en	  deurdorpels	  
De	  raamdorpels	  worden	  voorzien	  in	  Aluminium	  of	  natuursteen.	  Aan	  de	  inkomdeur	  wordt	  een	  deurdorpel	  
voorzien.	  Het	  kleur	  wordt	  bepaald	  door	  de	  architect	  in	  functie	  van	  de	  afwerking	  van	  de	  algemene	  delen.	  
Aan	  de	  andere	  overgangen	  loopt	  de	  vloer	  door.	  Indien	  de	  oppervlaktes	  te	  groot	  zijn	  wordt	  er	  een	  
werkingsvoeg	  voorzien.	  Deze	  wordt	  opgekit	  met	  de	  gepaste	  siliconen.	  De	  binnenzijde	  van	  de	  ramen	  
worden	  afgewerkt	  in	  een	  waterbestendige	  plaat.	  

f. Keuken	  
De	  keuze	  van	  de	  keuken	  dient	  te	  geschieden	  in	  de	  toonzaal	  bij	  de	  door	  de	  bouwpromotor	  aangeduide	  
toonzaal.	  
	  
In	  dit	  lastenboek	  is	  voor	  elk	  appartement	  een	  basisplan	  voorzien	  dat	  eventueel	  aangepast	  kan	  worden.	  
	  
Het	  basisbudget	  voor	  de	  keuken	  bedraagt:	  5.000	  €	  incl.	  BTW,	  geleverd	  en	  geplaatst.	  De	  volgende	  toestellen	  
zijn	  in	  de	  basisopstelling	  opgenomen:	  een	  koelkast,	  een	  oven,	  een	  kookplaat	  met	  dampkap	  en	  een	  wastafel	  
met	  een	  en	  een	  halve	  spoeleenheid	  met	  wastafelkraan.	  	  

g. Schilderwerken	  
Er	  zijn	  geen	  schilder-‐	  en	  behangwerken	  voorzien	  in	  de	  appartementen,	  deze	  zullen	  schilderklaar	  afgewerkt	  
worden.	  Dit	  wil	  zeggen	  ‘klaar	  voor	  de	  schilder’:	  de	  schilder	  dient	  te	  zorgen	  voor	  het	  voorbereiden	  van	  de	  
ondergrond	  (	  schuren	  en	  plamuren).	  Het	  is	  aangeraden	  om	  niet	  onmiddellijk	  te	  schilderen,	  omwille	  van	  het	  
bouwvocht	  dat	  we	  nog	  in	  de	  wanden	  kunnen	  terugvinden.	  Het	  is	  ook	  sterk	  aangeraden	  om	  een	  
scheuroverbruggende	  verf	  of	  behang	  te	  gebruiken.	  	  
De	  inkomdeur	  voorkant,	  zijde	  gemeenschappelijke	  hal	  worden	  wel	  geschilderd	  samen	  met	  de	  
gemeenschappelijke	  delen.	  

h. Gordijnkasten	  
Deze	  worden	  standaard	  niet	  voorzien.	  
	  

i. Gemeenschappelijke	  delen	  
De	  gemeenschappelijke	  hal	  wordt	  volledig	  afgewerkt.	  Deze	  worden	  voorzien	  van	  een	  videofoon,	  
gemeenschappelijke	  verlichting,	  brievenbussen	  en	  deze	  zullen	  volledig	  geschilderd	  worden.	  
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5. Algemene voorwaarden 

a. Nustvoorzieningen	  
Ieder	  appartement	  heeft	  zijn	  eigen	  aardgas-‐,	  elektriciteit-‐	  en	  waterteller.	  De	  kosten	  voor	  het	  plaatsen	  en	  
aansluiten	  van	  de	  installaties,	  het	  indienststellen	  en	  keuren	  van	  de	  diverse	  installaties	  (elektriciteit	  +	  gas	  +	  
water)	  zijn	  ten	  laste	  van	  de	  koper.	  (niet	  inbegrepen	  in	  de	  aankoopprijs)	  
Het	  indienststellen	  van	  de	  gas,	  elektriciteit-‐	  en	  watermeter	  kan	  door	  de	  bouwheer	  aangevraagd	  worden	  
door	  middel	  van	  een	  volmacht	  (+	  kopie	  paspoort)	  van	  de	  koper.	  Zoniet	  dient	  te	  koper	  de	  indienststellingen	  
zelf	  aan	  te	  vragen	  bij	  de	  bevoegde	  instanties.	  
	  
Het	  afsluiten	  van	  de	  leverancierscontracten	  voor	  gas	  en	  elektriciteit	  dient	  door	  de	  koper	  te	  gebeuren.	  	  

b. EPB-‐normen	  
Omwille	  van	  de	  EPB-‐	  normen	  zijn	  een	  aantal	  minimumvoorwaarden	  verplicht	  (plaatsen	  van	  een	  
hoogrendementsketel,	  voldoende	  isolatie,	  voldoende	  doorstroming…)	  Deze	  minimumvoorwaarden	  mogen	  
in	  geen	  enkel	  geval	  overschreden	  worden	  omwille	  van	  andere	  keuzes	  van	  de	  klant.	  
Indien	  de	  EPB-‐	  oplevering	  slechts	  een	  tijdelijke	  keuring	  kan	  afleveren	  omwillen	  van	  nog	  niet	  uitgevoerde	  
verplichtingen	  is	  de	  definitieve	  keuring	  ten	  laste	  van	  de	  koper	  en	  wordt	  deze	  kost	  reeds	  meegerekend	  bij	  de	  
afrekening	  voor	  de	  oplevering	  van	  het	  appartement.	  

c. Meerwerken	  en	  veranderingen	  
De	  plaatsing	  van	  de	  vloer,	  plinten,	  wandtegels,	  deur-‐	  en	  raamdorpels,	  keuken,	  deuren	  en	  sanitaire	  
toestellen	  is	  inbegrepen	  in	  de	  totale	  prijs	  voor	  zover	  standaard	  materialen,	  plaatsing	  en	  afmetingen	  
gekozen	  worden.	  Bij	  een	  andere	  keuze	  of	  andere	  afmetingen	  kan	  een	  meerprijs	  aangerekend	  worden.	  
Privatieve	  decoratiewerken	  zijn	  niet	  in	  de	  aankoopprijs	  inbegrepen.	  De	  koper	  kan	  zijn	  eigendom	  naar	  keuze	  
afwerken	  binnen	  de	  voorschriften	  van	  de	  basisakte.	  Met	  privatieve	  decoratie	  werken	  wordt	  bedoeld	  het	  
schildervlak	  maken	  van	  de	  muren	  en	  plafonds,	  het	  schilderen	  of	  behangen,	  de	  meubels	  en	  inbouwkasten,	  
gordijnen,	  verlichtingsarmaturen,	  ook	  al	  worden	  ze	  op	  het	  plan	  wel	  voorzien.	  
Meerwerken	  en	  veranderingen	  kunnen	  slechts	  uitgevoerd	  worden	  mits	  voorafgaandelijk	  en	  schriftelijk	  
akkoord	  tussen	  Koper	  en	  Bouwheer/verkoper	  of	  aannemer	  omtrent	  het	  voorwerp	  van	  de	  wijziging,	  de	  
kosten,	  de	  termijn	  van	  afwerking	  en	  betalingsmodaliteiten	  en	  indien	  het	  stadium	  van	  de	  opbouw	  dit	  
technisch	  toelaat.	  	  

d. Werken	  uitgevoerd	  door	  derden	  
Indien	  de	  koper	  een	  andere	  leverancier	  of	  onderaannemer	  wenst	  te	  nemen,	  dan	  zal	  er	  een	  
schadevergoeding	  van	  20	  %	  aan	  de	  verkoper	  verschuldigd	  zijn,	  ter	  compensatie	  van	  het	  risico	  en	  de	  
winstderving.	  
Indien	  de	  materialen	  reeds	  besteld	  zijn	  bij	  de	  aankoop	  van	  het	  appartement	  is	  de	  koper	  verplicht	  deze	  
materialen	  aan	  te	  houden.	  
Derden	  en	  onderaannemers,	  door	  de	  koper	  zelf	  gekozen,	  mogen	  pas	  werken	  uitvoeren	  nadat	  de	  
voorlopige	  oplevering	  heeft	  plaatsgevonden	  en	  nadat	  alle	  rekeningen	  betaald	  werden.	  

e. Zetting	  van	  het	  gebouw	  
De	  krimp-‐	  en	  zettingsbarsten,	  voorzien	  door	  de	  normale	  zetting	  van	  het	  gebouw	  is	  geen	  reden	  tot	  uitstellen	  
van	  betaling	  en	  ressorteert	  dit	  niet	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  bouwheer.	  Het	  gaat	  hier	  immers	  
om	  verschijnselen	  inherent	  aan	  de	  natuur	  van	  het	  gebouw.	  Het	  is	  aangeraden	  om	  de	  muren	  niet	  
onmiddellijk	  te	  schilderen	  en	  achteraf	  een	  scheuroverbruggende	  verf	  of	  behang	  te	  gebruiken.	  	  

f. Uitvoering	  en	  materialen	  
De	  bouwheer	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  wijzigingen	  aan	  te	  brengen	  aan	  het	  lastenboek,welke	  door	  de	  
architect	  of	  hemzelf	  nodig	  worden	  geacht.	  
De	  bouwheer	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  sommige	  materialen,	  voorwerp	  uitmakend	  van	  dit	  lastenboek,	  te	  
vervangen	  door	  gelijkwaardige	  materialen,	  voor	  zover	  ze	  geen	  min-‐waarde	  hebben	  t.o.v.	  de	  
oorspronkelijke	  voorziene.	  Dit	  in	  geval	  de	  beschreven	  materialen	  niet	  tijdig	  zouden	  bekomen	  kunnen	  
worden	  door	  gevallen	  van	  overmacht	  of	  andere	  of	  eventueel	  door	  vereisten	  van	  de	  architect	  (esthetiek,	  
constructieve	  onverenigbaarheid	  met	  andere	  materialen,	  enz.).	  
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Indien	  de	  kopers	  andere	  dan	  in	  dit	  lastenboek	  beschreven	  materialen	  wensen,	  zal	  dit	  aanleiding	  geven	  tot	  
een	  verrekening.	  
Documentatie	  en/of	  stalen	  van	  de	  meeste	  hoger	  beschreven	  materialen	  zijn	  ter	  inzage	  bij	  de	  bouwheer.	  

g. Plannen	  
De	  aanduiding	  van	  het	  lastenboek	  vervolledigen	  de	  plannen,	  het	  lastenboek	  heeft	  dan	  ook	  voorrang	  op	  de	  
plannen.	  
De	  plannen	  werden	  te	  goeder	  trouw	  opgemaakt	  en	  kunnen	  minimale	  afwijkingen	  bevatten.	  Ze	  zullen	  geen	  
eis	  tot	  schadevergoeding	  kunnen	  rechtvaardigen.	  	  De	  aanduiding	  op	  de	  plannen	  van	  maten,	  meubels	  en	  
toestellen	  zijn	  ter	  illustratie.	  Er	  worden	  geen	  meubels	  geleverd,	  deze	  zijn	  enkel	  ter	  verduidelijking	  
aangebracht.	  

h. Sleutels	  
Alle	  sleutels	  worden	  overhandigd	  bij	  de	  oplevering	  en	  nadat	  alle	  rekeningen	  betaald	  werden.	  	  

i. Toegang	  tot	  de	  werf	  
Om	  veiligheidsredenen	  mag	  de	  koper	  of	  zijn	  vertegenwoordiger	  enkel	  de	  werf	  betreden	  indien	  hij	  
vergezeld	  wordt	  door	  de	  een	  vertegenwoordiger	  van	  de	  projectontwikkelaar	  en	  van	  de	  werfleider.	  De	  
bezoeken	  gebeuren	  steeds	  op	  eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  dienen	  steeds	  enkele	  dagen	  op	  voorhand	  
aangevraagd	  te	  worden.	  	  
	  
Voor	  akkoord,	  na	  degelijke	  lezing,	  door	  partijen	  te	  goeder	  trouw	  ondertekend.	  Iedere	  partij	  erkent	  een	  
afschrift	  van	  dit	  lastenboek	  en	  van	  de	  plannen	  te	  hebben	  ontvangen.	  
	  
	  
Gelezen	  en	  goedgekeurd,	  
	  
Dhr.	  en	  Mevr.	  ………………………….	  
De	  koper	  (s)	  


