
6 EXCLUSIEVE ZUIDGERICHTE  
NATUURWONINGEN 

ZUTENDAAL 



VOORWOORD 

HERMANS 	& 	CO 	 	
	
Deze	 bekende	 bouwfirma	 werd	 in	
1971	opgericht	door	de	Zutendaalse	
zakenman	 Pierre	 Hermans.	 Naast	
wegenbouw	 werd	 er	 het	 laatste	
decennium	 eveneens	 toegelegd	 op	
de	bouw	van	scholen,	sporthallen	en	
woonprojecten.	
	
Vandaag	lanceert	Hermans	&	Co	een	
indrukwekkend	woonproject	 aan	 de	
H o o g s t r a a t 	 i n 	 Z u t e n d a a l .	
Omschreven	 als	 zes	 exclusieve	
zuidgerichte	 natuurwoningen,	
probeeren	 zij	 uw	 droom	 waar	 te	
maken.		
	
	



ARCH I T E C T 	 	
	
Hubert	 Bijnens	 van	 AROgroup-architectuur		
tekende	 zes	 halfopen	 bebouwingen,	 met	
zicht	 op	 de	 natuur.	 Architect	 Bijnens	 is	 een	
vaste	 waarde	 in	 Zutendaal	 en	 drukte	 onder	
meer	 zijn	 stempel	 met	 landmarks	 zoals	 het	
L i ebenshu i s	 en	 Bobbae r shu i s ,	 he t	
bezoekersgebouw	 van	 de	 Lieteberg,	
residentie	 Vijverplein	 voor	 de	 Limburgse	
Stichting	 Autisme	 en	 recent	 nog	 residentie	
Dorperveld.	
	
AROgroup-	 architectuur	 realiseerde	 deze	
woningen	 met	 oog	 voor	 de	 Zutendaalse	
samenleving	 in	 een	 breed	 spectrum	 van	
wonen,	welzijn,	mobiliteit,	 duurzaamheid	 en	
vooral	 de	 natuur.	 De	 dominerende	 groene	
omgeving	beheert	rust	en	gezelligheid.		



ZUTENDAAL 
Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen 
 
 
‘Inwoners van Zutendaal wonen het liefst in hun gemeente. Zutendaal 
scoort maar liefst 8,74 punten in het gemeenterapport. Zutendaal is 
de absolute nummer één woongemeente in Limburg.’ Dat becijferde 
de krant Het Nieuwsblad in januari van 2014. 
 
Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen, heeft dan ook alle 
troeven om het te maken als woongemeente. Nergens in Vlaanderen 
vindt je zoveel groen, maar toch zijn Genk, Hasselt, Maastricht en de 
autostrades E314 en E313 vlakbij. Je vindt er maar liefst drie lagere 
scholen, veilige fietspaden langs alle hoofdwegen en vooral een zee 
van rust in de uitgestrekte bossen. Hier zijn gezelligheid, familie en 
authenticiteit geen holle woorden. Op tijd en stond gonst het centrum 
van gezelligheid, tijdens de jaarlijkse avondmarkt of het feest van de 
vurige hoop.  
 
Volgens professor stadsontwikkeling Kristiaan Borret ligt de toekomst 
van ons woonbeleid in gemeenten zoals Zutendaal. Hij stelde het 
onlangs nog zeer helder in de Standaard: ‘Verdichting van de 
twintigste-eeuwse gordels van randgemeentes is alleen nuttig in de 
buurt van centrumsteden, waar voldoende voorzieningen zijn binnen 
een redelijke afstand. De hardcore stadsliefhebber noch de would-be-
plattelander zal in de gordel van onze steden zijn gading vinden, 
maar met groen en rust, en tegelijk veel voorzieningen in de buurt 
heeft de stadgordel enkele belangrijke troeven. De voorstad is niet de 
hippe binnenstad, maar ook niet de saaie woonwijk. Het is een 
hybride woonvorm met het beste van de twee werelden.’ 

LANAKEN	
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Inkom	&	trap	
Berging		
Wc	
	
Keuken	
Living	met		
						eetkamer	

BRUTO	OPP.	
	

15	m2	
15,74	m2	

2,1	m2	
	

9,2	m2	
49,73	m2	

	

VOORGEVEL	
	

GELIJKVLOERS	
	

APP.	1	 APP.	2	
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NIVEAU	+1	
	
	

	
	
Nachthal	&	trap	
Badkamer	
WC	
	
Slaapkamer	01	
Slaapkamer	02	
Slaapkamer	03	

BRUTO	OPP.	
	

8,82	m2	
11,26	m2	

3	m2	
	

11,6	m2	
17,5m2	
11	m2	
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BEKNOPT LASTENBOEK 





DEEL	I	:	Ruwbouw	
		
ARTIKEL	1	:	Grondwerken	
Alle	 grondwerken	 gaan	 tot	 op	 voldoende	 stabiele	
lagen	 voor	 het	 verwezenlijken	 van	 het	 complex.	 Bij	
de	grondwerken	zijn	inbegrepen,	het	wegvoeren	van	
de	 overtollige	 grond	 niet	 geschikt	 voor	 de	
aanvullingen	 en	 het	 aanvoeren	 van	 ontbrekende	
geschikte	 grond	 voor	 het	 verwezenlijken	 van	 de	
inplanting	 zoals	 aangegeven	 op	 de	 plannen.	 Ze	
wo rden	 u i t g e voe r d	 o v e r e en koms t i g	 d e	
stabiliteitsstudie	van	de	aangestelde	ingenieur.	
		
ARTIKEL	2	:	Funderingen	en	gewapend	beton	
De	 volledige	 betonstudie,	 met	 inbegrip	 der	
betonbewapening	wordt	 door	 een	 verantwoordelijk	
studiebureel	 berekend	 en	 dit	 volgens	 de	 van	 kracht	
zijnde	 normen.	 Het	 gebouw	 is	 geplaatst	 op	 een	
systeem	van	 funderingen	dat	 de	 volledige	 stabiliteit	
en	veiligheid	verzekert.	De	uitvoering	der	gewapende	
betonwerken	 gebeurt	 onder	 controle	 van	 de	
verantwoordelijke	 ingenieur	 van	 het	 studiebureel.	
Het	 beton	 wordt	 aangevoerd	 bij	 middel	 van	
mengvrachtwagens	 vanuit	 een	 betoncentrale	 van	
een	 gekende	 gespecialiseerde	 firma	 en	 wordt	 ter	
plaatse	gebracht	op	de	werf.	De	dimensies	alsook	de	
locaties	 van	 de	 balken	 en	 kolommen,	 weergegeven	
op	 de	 plannen	 zijn	 enkel	 ten	 titel	 van	 inlichting	 en	
kunnen	 wijzigen	 in	 functie	 van	 de	 eerder	 vermelde	
stabiliteitstudie.		
	
ARTIKEL	3	:	Gevels	
3.1	 De	 gevels	 zijn	 opgebouwd	 uit	 een	 geheel	 van	
gevelsteen	gecombineerd	met	materialen	volgens	de	
aanduidingen	op	de	bouwaanvraagplannen.	
	

3.2	 Ramen	 en	 deuren	 (buitenschrijnwerk)	 in	 verstevigd	
pvc	of	thermisch	onderbroken	aluminium.	De	beglazing	is	
van	het	type	dubbel	isolerende	beglazing	met	verhoogde	
K-waarde.		
3.4	 Binnenmuren	 en	 binnenkant	 der	 buitenmuren	
worden	 uitgevoerd	 in	 blokken	 van	 hoogwaardige	
kwaliteit	gebakken	klei	of	gelijkaardig.		
3.5	 De	 dorpels	 onder	 alle	 raam-	 en	 deuropeningen	
worden	uitgevoerd	in	blauwe	hardsteen.	
		
ARTIKEL	4	:	Vloerplaten	
De	 vloer	 van	 het	 gelijkvloers	 is	 een	 ter	 plaatse	 gestorte	
betonplaat	 op	 volle	 grond	 of	 kruipkelder	met	 betonnen	
welfsels.	 	 De	 draagstructuur	 van	 de	 vloer	 van	 de	
verdiepingen	 zijn	 voorzien	 in	 een	 gewapende	
systeemvloer	 en	 dit	 volgens	 de	 stabiliteitsstudie.	 Indien	
constructief	mogelijk	worden	er	welfsels	gebruikt.		
		
ARTIKEL	5	:	Vlakke	daken	
Na	 het	 betonneren	 van	 de	 dakplaten,	 en	 indien	
noodzakelijk	 een	 uitvulling	 met	 afhelling	 bestaande	 uit	
een	mengeling	van	een	licht	materiaal	en	cement	of	een	
gelijkwaardige	 uitvulling.	 Dakbedekking	 met	 thermische	
isolatie	en	voorzien	van	de	nodige	verluchtingen,	volgens	
voorschriften	 van	 de	 fabrikant	 dakbedekkingen.	 De	
dakbedekking	 zal	 bestaan	 uit	 dichtingsbanen	 uit	 week	
PVC	/	EPDM	of	bitumineuze	bedekking.	Alle	doorvoeren	
in	lood	of	pvc	aangepast	aan	de	dakbedekking.	
		
ARTIKEL	6	:	Regenwaterafvoeren		
De	regenwaterafvoeren	worden	uitgevoerd	in	zink	Zn	0,8.	
	
	
	
	
	

ARTIKEL	7	:	Isolatie	
	
Vochtisolatie	
Alle	 opgaande	 muren	 worden	 ter	 hoogte	 van	 de	
vloerplaat	 en	 ter	 hoogte	 van	 de	 grondkering,	
voorzien	 van	 een	 gewapende	 vochtfolie	 om	
opstijgend	vocht	te	voorkomen.	 	Tevens	wordt	deze	
folie	voorzien	boven	alle	raam-	en	deuropeningen	en	
verder	 overal	 waar	 nodig	 om	 vochtindringing	 te	
vermijden.	
	
Thermische	isolatie	
In	 alle	 buitengevelconstructies,	 dakconstructies	 en	
vloeren	gelijkvloers	van	de	woningen	zijn	thermische	
isolatiematerialen	voorzien.		Ook	ter	voorkoming	van	
alle	mogelijke	 koudebruggen	 wordt	 een	 thermische	
isolatie	geplaatst.	
		
Akoestische	isolatie	
De	 gemeenschappelijke	muren	 tussen	 de	 woningen	
onderling	 worden	 ontdubbeld	 en	 voorzien	 van	 een	
degelijke	akoestische	isolatie.	
		
	



DEEL	II	:	Afwerking	en	uitrusting	
		
ARTIKEL	8	:	Algemeen	
De	 keuzes	 van	 de	 materialen	 van	 vloer-	 en	
wandbekleding,	 keuken,	 badkamer,	 enz.	 dienen	 te	
gebeuren	 in	 toonzalen,	 aangewezen	 door	 de	
bouwheer	 verkoper,	 waar	 steeds	 een	 ruime	 keuze	
voorhanden	is.		De	koper	ontvangt	de	uitnodiging	om	
de	 keuzes	 te	 maken	 welke	 dienen	 te	 gebeuren	
binnen	de	30	dagen	na	deze	uitnodiging.		Indien	deze	
niet	 binnen	 de	 gestelde	 termijn	 gebeuren	wordt	 de	
contractuele	uitvoeringstermijn	verlengd.	
		
ARTIKEL	9	:	Pleisterwerk	
In	 één	 laag	 op	 alle	 muren	 en	 plafonds,	 gelegen	
b innen	 de	 ges lo ten	 woonru imte .	 A l	 de	
plafonneringwerken	 worden	 uitgevoerd	 volgens	 de	
algemeen	geldende	normen	en	volgens	de	regels	van	
het	 vak.	 Er	 worden	 gegalvaniseerde	 hoekijzers	 van	
het	 ingewerkte	 type	 voorzien	 op	 alle	 vrijblijvende	
hoeken.	 De	 muren	 en	 plafonds	 beneden	 peil	 0	
worden	niet	bepleisterd.	De	schuin	liggende	plafonds	
zullen	 bekleed	 worden	 met	 gipskartonplaten.	 De	
voegen	en	gaten	zullen	glad	afgewerkt	worden.	
	
ARTIKEL	10	:	Vloerafwerking	
10.1	 Voorziene	 vloeren	 met	 particuliere	 prijs	
(toonzaal)	exclusief	B.T.W.	
	
	
	

10.1.1	Private	delen:	
Overal	 zijn	keramische	vloertegels	voorzien.	 	 Ze	worden	
vrij	 gekozen	 bij	 de	 leverancier,	 uit	 het	 gamma	dat	 klaar	
ligt,	voor	zover	ze	nog	niet	geleverd	en/of	geplaatst	zijn.		
De	 waarde	 van	 de	 tegels	 is	 vastgelegd	 hieronder.	 De	
vermelde	eenheidsprijzen	zijn	exclusief	BTW	en	exclusief	
plaatsing	voor	zover	het	een	recht	legpatroon	betreft	en	
het	 gekozen	 formaat	 per	 ruimte	 gelijk	 is	 en	 gelegen	 is	
tussen	 de	 25/25	 cm	 en	 de	 45/45	 cm.	 Voor	 kleinere	 of	
grotere	 formaten	 evenals	 voor	 combinaties	 van	 eender	
welke	formaten	of	 legpatronen,	kan	een	supplementaire	
plaatsingsprijs	 gevraagd	worden.	 	De	vloeren	en	plinten	
worden	cementgrijs	 ingevoegd.	 	Wanneer	de	tegels	niet	
genomen	 worden	 kan	 slechts	 80	 %	 van	 dit	 bedrag	
afgetrokken	worden	.	Tevens	moet	de	koper	zelf	 instaan	
voor	de	plaatsing	ervan.	
Plinten	zijn	voorzien	op	alle	vloeren.	
	
Woningen	
	
-	 L i v ing :	 tege lv loer ,	 natuurs teen	 o f	 parket	
(aankoopwaarde		€	30.00/m2)	
-	Hall	privé:	tegelvloer	(aankoopwaarde	€	30.00/m2)	
-	 Bad	 &	 douche:	 tegelvloer	 (20/20)(aankoopwaarde	 €	
30.00/m2)	
-  Slaapkamer:	(aankoopwaarde	€	30.00/m2)	
-	 Plinten	 aangepast	 aan	 de	 vloeren	 (aankoopwaarde	
€8,70/lm)	 	 nota:	 waar	 de	 faiencetegels	 op	 de	 vloer	
beginnen	zijn	geen	plinten	voorzien.	
	
	

10.2	 Voorziene	 wandtegels	 met	 particuliere	 prijs	
(toonzaal)	exclusief	B.T.W		
	
-	 Keuken:	 tussen	 hang	 –en	 onderkasten		
(aankoopwaarde	€	30.00/m2)	
-	WC	&	badkamer/douche:	(aankoopwaarde	€	30.00/
m2)	maximale	voorziene	hoeveelheid	:	25	m2	
	
	
De	definitieve	keuze	hiervan	gebeurt	door	de	koper,	
bij	 een	 handelaar	 die	 door	 de	 promotor	 wordt	
aangeduid.	
	
Opmerking:	
Bij	 keuze	 van	 tegels	 kleiner	 dan	 15/15	 of	 10/20	 of	
groter	 dan	 40/40	 of	 voor	 tegels	 afwijkend	 van	 een	
n o rm a a l	 r e c h t	 l e g p a t r o o n	 w o r d t	 e e n	
plaatsingssupplement	gevraagd.		
	



ARTIKEL	11	:	Binnenschrijnwerk	–	binnendeuren	
11.1	 De	 binnendeuren	 zijn	 vlakke	 schilderdeuren,	
voorzien	 van	 standaard	 deurbeslag.	 	 De	 omlijsting	
wordt	uitgevoerd	 in	MDF.	 	Er	 is	een	handelswaarde	
voorzien	 van	 146,00	 €	 excl.	 BTW	 	 en	 plaatsing	 per	
deur.	 	 Wanneer	 de	 binnendeuren	 niet	 genomen	
worden	kan	slechts	80	%	van	dit	bedrag	afgetrokken	
worden	 (nl.	 102,00	 €	 excl.	 BTW	per	 binnendeur)	 en	
moet	 u	 zelf	 instaan	 voor	 de	 plaatsing	 ervan.	 	 De	
draairichting	 is	 aangeduid	 op	 de	 grondplannen	 van	
de	architect.	
	
ARTIKEL	12	:	Venstertabletten:	
Deze	 worden	 uitgevoerd	 in	 gepolijst	 arduin	 of	
soortgelijken,		2	cm	dik	.	Mits	prijswijzigingen	kunnen	
andere	materialen	gekozen	worden.	
		
ARTIKEL	13	:	Tussendorpels	
Cf.	5.	Venstertabletten.	
	
ARTIKEL	14	:	Buitenschrijnwerk:		
Alle	 buitenramen	 en	 buitendeuren	 worden	
uitgevoerd	 in	 aluminium	 profielen	 met	 thermische	
onderbreking.	Afwerking	 gemoffeld	of	 geanodiseerd	
(keuze	 van	 de	 bouwheer-verkoper).	 Type	 ramen	 en	
deuren	 zoals	 vermeld	 op	 de	 plannen.	 Buitendeuren	
voorzien	van	3-puntssluiting.		
	
Alle	ramen	worden	voorzien	van	isolerende	beglazing	
met		k-waarde	1.1	en	verhoogde	akoestische	waarde.	
	

ARTIKEL	15	:	Verwarmingsinstallatie:	
Individuele	verwarmingsinstallatie	op	gas	:	
15.1	Gaswandketel	met	warmwater	productie,		
De	appartementen	worden	 individueel	 verwarmd	d.m.v.	
een	 gaswandketel	 gesloten	 systeem	 op	 aardgas,	 van	
voldoende	 vermogen,	 geplaatst	 in	 de	 berging	 en	 met	
plaatstalen	radiatoren,	wit,	voorzien	van	thermostatische	
kranen.	 	 Deze	 ketel	 wordt	 gestuurd	 door	 een	
kamerthermostaat	met	 dag-	 en	 nachtregeling,	 geplaatst	
in	de	woonkamer.		De	leidingen	vanaf	de	ketel	tot	aan	de	
radiatoren	worden	uitgevoerd	in	buigzame	sandwichbuis		
	
15.2	Radiatoren	of	convectoren	
Uit	 gelakt	 plaatstaal	 met	 inbegrip	 van	 thermostatische	
radiatorkraan.	 Afmeting	 volgens	 berekeningen	 waarbij	
volgende	 gewaarborgde	 temperaturen	 worden	
gehandhaafd:	 (bij	 continue	 buitentemperatuur	 van	 –10°	
C)	 Living	 22	 °,	 Slaapkamers	 18°,	 Keuken	 22°,	 Badkamer	
26°	(sierradiator).	Er	worden	geen	radiatoren	voorzien	in	
de	wc,	berging	en	garage	
	
	
ARTIKEL	16	:	Elektriciteit	
Algemeen:	 de	 elektrische	 installatie	 wordt	 uitgevoerd	
volgens	de	vigerende	Belgische	normen	en	voorschriften	
van	 de	 elektriciteitsmaatschappij.	 De	 installatie	 wordt	
uitgevoerd	 in	 thermoplastische	 buizen	 en/of	 kabels	
ingewerkt	 in	muren	en	of	vloeren	 (uitgezonderd	deze	 in	
kelder	 welke	 in	 opbouw	 geplaatst	 worden.	 De	
schakelaars	en	stopcontacten	zijn	van	het	standaardtype	
in	 witte	 uitvoering.	 Een	 individueel	 verdeelbord	 met	
automaten	en	differentieelschakelaars	 is	aanwezig	 in	elk	
woningen.		
	

De	 volledige	 installatie	 wordt	 gekeurd	 door	 een	
erkend	 controleorganisme.	 De	 installatie	 wordt	
opgeleverd	 zonder	 verlichtingsarmaturen	 in	 de	
privatieve	delen.	
	
16.2	Woningen	:	
In	 iedere	 woning	 worden	 15	 lichtpunten,	 19	
drukschakelaars	en	38	stopcontacten	voorzien.		Deze	
kunnen	 vrij	 verdeeld	worden	 doorheen	 de	 ruimten.		
Tevens	zijn	nog	voorzien	:	2	stopkontakten	RD/TV-	en	
2	telefoonaansluitingen.			
	
ARTIKEL	17	:	Keukeninstallatie	en	keukentoestellen		
De	keukens	kunnen	vrij	gekozen	worden	bij	een	door	
de	 bouwheer	 aan	 te	 duiden	 leverancier.	 	 Volgende	
kleinhandelswaarden	zijn	voorzien	 :	5.000,00	€	excl.	
BTW.	 De	 plaatsing	 is	 inbegrepen.	 	 Wanneer	 de	
keuken	niet	genomen	wordt	kan	slechts	66	%	van	dit	
bedrag	 afgetrokken	 worden	 ,	 tevens	 moet	 u	 zelf	
instaan	voor	de	plaatsing	ervan.	
	
	
	



ARTIKEL	17	:	Sanitaire	installatie		
17.1	Afvoerleidingen	
Alle	 afvoerbuizen	 zijn	 BENOR-gekeurd.	 	 De	 secties	
worden	bepaald	door	de	installateur.	
	
17.2	Toevoerleidingen	
Er	 is	een	toevoer	van	koud	en	warm	water	voorzien	
voor	 elk	 toestel.	 	 Uitgezonderd	 voor	 gaswandketel,	
wasmachine,	toiletten	en	handwasbakje	(wc)	is	enkel	
koud	 water	 voorzien.	 	 Elk	 woning	 heeft	 zijn	
afzonderlijke	aansluiting	op	de	hoofdleiding	met	een	
persoonlijke	meter.	
De	 warmwaterbereiding	 	 gebeurt	 met	 de	
gaswandketel.	
	
17.3	Toestellen	
Volgende	toestellen	zijn	voorzien.	
-	 hangtoilet	 met	 spoelinrichting,	 met	 spaartoets-
jachtbak	en	bril	en	deksel		
-  handwasbakje	 met	 koudwaterkraan	 in	 chroom.	

(niet	voorzien	als	wc	bij	op	badkamer	staat)	
	
-  inbouw	 ligbad	 in	 plaatstaal	 170x75	 cm	 met	

ééngreepsmengkraan	en	handdouche.	
OF	
-  ingebouwde	 douchebak	 160x90	 cm	 met	 glazen	

wand	 van	 160	 cm	 lang	 en	 thermostatische	
douchekraan	met	in	hoogte	verstelbare	sproeier	.	

	
-	 dubbele	 inbouwlavabo	 met	 ééngatsmengkraan	
ingebouwd	in	een	tablet	in	kunststof.	
	

De	 waarde	 van	 deze	 opgesomde	 toestellen	 met	
aanhorigheden,	 vertegenwoordigd	 de	 som	 van	 3.500	 €	
excl.	 BTW.	 	 De	 plaatsing	 is	 inbegrepen	 in	 dit	 bedrag.		
Wanneer	de	toestellen	niet	genomen	worden	kan	slechts	
66%	van	dit	bedrag	afgetrokken	worden	,	tevens	moet	u	
zelf	instaan	voor	de	plaatsing	ervan.	
		
ARTIKEL	18	:	Nutsvoorzieningen	
De	meters	worden	geplaatst	in	het	technisch	lokaal	zoals	
voorz ien	 op	 he t	 p l an .	 Aans lu i t i ngs -kos ten ,	
abonnementskosten	en	verbruik	ten	laste	van	kopers.	
	
-	 Elektriciteit	 +	 TV:	 individuele	 aansluiting	 voor	
elektriciteit	en	TV	
-	 Telefoon:	 er	 wordt	 per	 woning	 1	 voorziening	 voor	
telefoonaansluiting	 geplaatst.	 Aansluitingskosten	 dienen	
door	kopers	te	worden	betaald.	
-	 Water:	 individuele	 meters	 waarbij	 individuele		
waterverzachter	installatie	wordt	geplaatst.	
-  Gas:	individuele	meter.	

ARTIKEL	19	:	Verluchting	
Voldoet	aan	alle	opgestelde	eisen	van	de	EPB-studie.	Het	
betreft	 een	 toestel	met	 leidingen	 van	 een	 gekend	merk	
met	voldoende	garantie	op	degelijke	werking.	
	
ARTIKEL	20	:	Schilderwerken	
Algemeen:	 de	 schilderwerken	 van	 de	 private	 delen	 zijn	
niet	 inbegrepen	 en	 deze	 delen	 zullen	 ongeschilderd	
worden	opgeleverd.	
Het	 pleisterwerk	 zal	 wel	 schilderklaar	 opgeleverd	
worden.	 Schilderklaar	 betekent	 dat	 de	 gepleisterde	
oppervlakken	 door	 de	 schilder	 (niet	 inbegrepen)	 licht	
hersteld	 en	 geschuurd	 dienen	 te	 worden	 alvorens	 de	
grondlagen	 kunnen	 gep laatst	 worden.	 Deze	
voorbereidende	handelingen	zijn	steeds	voorzien	als	een	
onderdeel	van	de	schilderwerken.	
	
	
	

		
ARTIKEL	21	:	Decoratiewerken	
Privatieve	 decoratiewerken	 zijn	 niet	 in	 de	
a ankoopp r i j s	 beg repen .	 Me t	 p r i v a t i e ve	
decoratiewerken	 wordt	 o.a.	 bedoeld	 het	 licht	
herstellen	 en	 schuren/plamuren	 van	 muren	 en	
plafonds,	 het	 schilderen	 of	 behangen,	 meubilering,	
gordijnen,	verlichtingsarmaturen,	enz.	
	
	
ARTIKEL	22	:	Buitenaanleg	
In	de	buitenaanleg	is	begrepen	:	
-  Een	 terras	 van	 25	 m2	 in	 betonstraatstenen	
20/20/6	 in	 standaardkleuren	 inclusief	 10	 meter	
boordstenen	 100/20/6	 (inclusief	 fundering	 in	
mengpuin	0/40	mm	dikte	20	cm	en	een	straatlaag	in	
split	van	3	cm).	
-  	Vanaf	de	straat	tot	onder	de	carport	en	tegen	de	
voordeur	wordt	over	een	breedte	van	6,50	m,	20	cm	
fundering	geplaatst	in	mengpuin	en	+-4	cm	siergrind	
in	blauw/grijze	porfier	4/16	mm.	
-  Aanpassingen	 in	 uitvoering	 en	 materialen	 zijn	
mogelijk	
-  Op	de	overige	oppervlakte	van	het	 terrein	wordt	
de	 op	 het	 terrein	 afgegraven	 en	 tijdeli jk	
gestockeerde	 teelaarde	 herbruikt	 en	 verspreid.	
Aanvoeren	van	nieuwe	teelaarde	is	niet	voorzien.	

	
ARTIKEL	23	:	Riolering	
Er	is	een	regenwaterput	van	7500	liter	met	groffilter	
en	 met	 regenwaterrecuperatiesysteem	 voorzien.	 Er	
is	tevens	een	infiltratieput	voorzien	van	3000	liter.	



DEEL	II	:	Algemene	bepalingen	
		
II.1	 Deze	 beschrijving	 is	 een	 benaderende	
omschrijving	 van	 de	 privatieve	 delen	 van	 het	 te	
bouwen	complex.	 	De	gegevens	hierna	vermeld	 zijn	
niet	 limitatief	 en	 hebben	 slechts	 tot	 bedoeling	 de	
koper	uitgebreid	in	te	lichten	over	de	te	verwachten	
en	de	te	voorziene	bouwwerkzaamheden.		
Alle	meubilair	en	uitrusting	vermeld	op	de	bouw	en	
verkoopsplannen	 zijn	 enkel	 vermeld	 ten	 indicatieve	
en	informatieve	titel.	 	De	woning	wordt	opgetrokken	
in	duurzame	materialen	van	eerste	keus,	vrij	van	alle	
gebreken	die	de	stevigheid	en	het	esthetisch	uitzicht	
van	het	gebouw	waarborgen.		
	
II.2	Toegang	tot	de	werf	–	nazicht	
De	koper	zal	 toegang	hebben	 tot	de	bouwwerf	mits	
voorafgaandelijk	 akkoord	en	 voor	 zover	hij	 begeleid	
is	 van	 een	 afgevaardigde	 van	 de	 bouwpromotor-
verkoper,	slechts	na	afspraak,	en	dit	voor	uitsluitend	
risico	en	 gevaar	 van	de	 koper,	 zonder	enig	mogelijk	
verhaal	 tegenover	 de	 bouwpromotor-verkoper	 of	
diens	 aangestelde.	 Dit	 vooral	 om	 redenen	 van	
veiligheid	 en	 in	 overeenstemming	 met	 de	
verzekeringsvoorwaarden.		
		
II.3	 Op	 aanvraag	 van	 de	 kopers	 kunnen	 bepaalde	
wijzigingen	 gebeuren	 zoals	 binnenindeling,	 	 plaats	
van	de	 toestellen,	draairichting	 	van	de	deuren	enz.	
Dit	 voor	 zover	 de	 gevraagde	 wijzigingen	 tijdig	
gebeuren,	er	geen	afbraakwerken	voor	nodig	zijn	en	
het	 administratief	 en	 technisch	 mogelijk	 is.	 De	
eventuele	 wijzigingen	 mogen	 ook	 geen	 negatief	
gevolg	hebben	voor	de	andere	mede-eigenaars.	Alle	
mede-eigenaars	kunnen	tegen	eventuele	wijzigingen,	
op	geen	enkel	gebied,	bezwaar	maken	of	enige	vorm	
van	schadeloosheid	vragen.		
	

II.4	 Indien	 er	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	 werken	 zou	
blijken	 dat	 er	 in	 het	 belang	 van	 het	 complex	 of	 om	
esthetische	of	technische	redenen	maatafwijkingen	nodig	
zijn,	dan	 staat	het	de	verkoper-aannemer	vrij	deze	door	
te	 voeren,	 dit	 zonder	 dat	 de	 eventuele	 kopers	 hiervoor	
enige	 schadevergoeding	 kunnen	 vragen,	 van	welke	 aard	
ook,	 of	 dat	 er	 van	 enige	 prijsherziening	 sprake	 kan	 zijn.	
Dit	is	ook	van	kracht	voor	eventuele	maatafwijkingen	met	
de	werkelijk	voorziene	maten	van	het	bouwperceel	of	het	
op	te	richten	complex.	
	
II.5	 De	 verkoper-aannemer	 beslist	 en	 behoudt	 zich	 het	
recht	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 werken	 toe	 te	
vertrouwen	 aan	 aannemers,	 zowel	 wat	 betreft	 de	
ruwbouw	 als	 de	 afwerking	 en	 dit	 voor	 de	 verschillende	
bouwdelen	 en	 bouwtechnieken.	 De	 verkoper-aannemer	
zal	 waken	 over	 een	 perfecte	 uitvoering	 van	 de	 werken	
door	eventuele	onderaannemers.	De	verkoper-aannemer	
verbindt	 zich	 ertoe	 het	 bovenvermelde	 complex	 te	
bouwen	 overeenkomstig	 bijgevoegde	 plannen	 door	
verkoper-aannemer	en		koper	getekend	en	aanvaard.	
		
II.6	 Indien	 de	 koper	 het	 door	 hem	 gekochte	 bouwdeel	
betrekt	 zonder	 officiële	 toestemming,	 dan	 wordt	 er	
verondersteld	dat	er	geen	opmerkingen	zijn	of	dat	deze,	
indien	 ze	 er	 waren,	 verholpen	 zijn.	 Vanaf	 dit	 ogenblik	
aanvaardt	de	koper	de	oplevering	en	aanvaardt	hij	ook	de	
overdracht	 van	 de	 risico’s.	 Indien	 de	 koper	 op	 het	
ogenblik	 van	 de	 wettige	 of	 onwettige	 inbezitneming	 de	
prijs	 en	 het	 toebehorende	 van	 zijn	 ruimte	 nog	 niet	
volledig	 betaald	 zou	 hebben,	 zal	 de	 verkoper-aannemer	
alle	bewarende	maatregelen	mogen	treffen.			
		
II.7	De	verkoper-aannemer	is	niet	gebonden	het	gekochte	
appartement,	 de	 gekochte	 bureelruimte,	 garage	 of	
berging	 af	 te	 leveren	 en	 de	 sleutel	 te	 overhandigen	
alvorens	 de	 koper	 de	 volledige	 prijs	 heeft	 betaald,	
inbegrepen	eventuele	meer	of	min	werken.	Elke	schade,	
voortvloeiend	 uit	 niet-betaling,	 volgens	 overeenkomst	
door	de	koper,	valt	uitsluitend	ten	laste	van	de	koper,	dit	
voor	gans	het	project.	
	

II.8	 De	 aanvang	 van	 de	 werken	 is	 voorzien	
voor	.....	/	.....	/	.....	en	de	uitvoeringstermijn	bedraagt	
+/-	300	werkbare	werkdagen.	De	verkoper	aannemer	
verbindt	 z ich	 tot	 het	 str ikt	 naleven	 van	
b o v e n v e r m e l d e 	 a a n v a n g s d a t u m	 e n	
uitvoeringstermijn,	 hij	 zal	 aan	 de	 koper	 een	
schadeloosstelling	 betalen	 bij	 niet	 naleving	 van	 de	
berekende	 opleveringsdatum.	 De	 verkoper	
aannemer	 zal	 dan	 de	 koper	 een	 schadevergoeding	
betalen	volgens	de	formule:			

R	=	0,45	M	x	n	/	N	
	
R	=	het	bedrag	van	de	voor	n	dagen	toe	te	passen	
							boete	
M	=	het	bedrag	voor	de	oorspronkelijke						
								overeenkomst	(bedrag	excl.	BTW)	
N	=	het	aantal	werkdagen	dat	voor	de	uitvoering	
							voorzien	is	bij	het	begin	van	de	aanneming	
n	=	het	aantal	werkdagen	vertraging	
	
De	boete	is	niet	van	toepassing	indien	de	oorzaak	bij	
derden,	 vreemd	 aan	 de	 verkoper-aannemer	 ligt.	
Zoals	 bijvoorbeeld	 laattijdige	 betalingen,	 gevraagde	
wijzigingen,	niet-werkbare	dagen	wegens	ongunstige	
omstandigheden,	 stakingen	 of	 laattijdige	 leveringen	
van	 bepaalde	 materialen.	 Administratieve	 of	
technische	 problemen,	 van	 welke	 aard	 ook,	 en	 alle	
niet	te	voorziene	moeilijkheden.	
	
II.9	 Het	 overhandigen	 van	 de	 sleutels	 wordt	
beschouwd	als	voorlopige	oplevering.	Op	dit	ogenblik	
worden	 de	 opmerkingen	 omtrent	 eventuele	
gebreken	schriftelijk	overhandigd	door	de	koper	aan	
de	 verkoper-aannemer.	 Voor	 de	 uitvoering	 of	
verbetering	van	de	gemelde	gebreken	wordt	op	dat	
ogenblik	een	schriftelijke	overeenkomst	gemaakt.	De	
verkoper-aannemer	verkrijgt	vrije	toegang	mits	twee	
werkdagen	 op	 voorhand	 de	 eigenaar	 in	 te	 lichten	
over	de	uit	te	voeren	werken.	
	



II.10	Indien	de	koper	zou	nalaten	de	opmerkingen	in	
art.9	te	overhandigen	dan	zal	de	verkoper-aannemer	
dit	beschouwen	als	geen	opmerkingen.	
		
II.11	De	eindoplevering	heeft	plaats	12	maanden	na	
de	voorlopige	oplevering	of	wat	daar	voor	kan	
doorgaan.	Vijftien	(15)	dagen	na	de	vermelde	
periode	zal	de	verkoper-aannemer	door	toedoen	van	
een	aangetekend	schrijven	aan	elke	partij	
afzonderlijk,	dewelke	ook	afzonderlijk	optreden,	
datum	en	uur	te	kennen	gegeven	worden,	dat	er	tot	
de	definitieve	oplevering	zal	overgegaan	worden.	Zo	
de	koper-eigenaar	aan	de	uitnodiging	geen	gevolg	
geeft,	wordt	er	verondersteld	dat	het	gekochte	pand	
in	goede	staat	verkeert.	
		
II.12	De	verkochte	eigendommen	moeten	afgeleverd	
worden	volgens	de	kwaliteit	vastgelegd	in	de	
beschrijving	van	materialen	en	plannen,	waarvan	een	
(1)	exemplaar	door	beide	partijen	werd	ondertekend.	
		
II.13	Na		de	definitieve	oplevering	is	de	verkoper-
aannemer	niet	meer	gebonden	volgens	art.1642	van	
het	Burgerlijk	Wetboek	voor	wat	de	zichtbare	
gebreken	betreft.	De	verkoper-aannemer	blijft	
gebonden	ten	overstaan	van	de	verborgen	gebreken	
en	dit	volgens	art.1643.	Niettemin	is	deze	waarborg	
beperkt	tot	deze	die	de	verkoper-aannemer	zelf	
ontvangt	van	de	onderaannemers-leveranciers	en	
ieder	andere	betrokkene	bij	de	verantwoordelijkheid	
betreffende	de	tienjarige	aansprakelijkheid.	
	
II.14	De	duur	van	de	waarborg	voor	de	verborgen	
gebreken	gegeven	door	de	aannemer	zijn:	
-	Bodem,	ruwbouw,	dakwerken	en	riolering:	10	j.	
-	Gevelbekleding:	5	j.	
-	Verwarming,	sanitair,	liften,	lood,	koper,	
zinkwerken,	elektriciteit	en	andere	ambachten:	
gegeven	door	de	syndicale	de	waarborg	
beroepskamer	
-	Glaswerk	en	tapijt:	geen	

Deze	waarborg	neemt	aanvang	bij	de	levering	en	vervalt	
automatisch	bij	het	verstrijken	van	hierboven	
aangegeven	termijn.	Elke	waarborg	is	beperkt	tot	het	
vervangen	of	herstellen	van	de	gebrekkige	werken,	met	
uitsluiting	eventuele	gevolgschade	en	van	elke	
schadevergoeding.	
	
II.	15	De	vorderingen	voor	gebreken	moeten	ingediend	
worden	voor	het	verstrijken	van	de	hierboven	vermelde	
vaste	termijn,	op	gevaar	van	verval	overeenkomstig	art.
1658	van	het	Burgerlijk	Wetboek.	
		
II.16	De	werken	zullen	door	de	verkoper-aannemer	
uitgevoerd	worden	met	materiaal	vermeld	in	het	
lastenboek.	De	verkoper-aannemer	behoudt	zich	het	
recht	voor	wijzigingen	aan	te	brengen	in	de	keus	van	de	
materialen	voor	esthetische,	technische	of	commerciële	
redenen.	Bovendien	kunnen	de	veranderingen	eveneens	
voortspruiten	uit	economische	noodzakelijkheid	(vb.	
afwezigheid	materialen	op	de	markt,	minderwaarde	van	
de	voorhanden	kwaliteit	enz.).	De		nieuwe	materialen	
mogen	in	geen	geval	van	mindere	kwaliteit	zijn.	
		
II.17	Het	project	in	kwestie	vormt	gedeeltelijk	een	
gemeenschappelijk	werk	en	eigendom.	Geen	enkele	
wijziging	wordt	toegestaan	wat	betreft	deze	gemene	
delen.	
		
II.18	De	koper-eigenaar	heeft	het	recht	en	de	plicht	de	
werken	te	volgen	en	zijn	eventuele	klachten	onmiddellijk	
kenbaar	te	maken.	
		
II.19	De	koper-eigenaar	zal	eigenaar	worden	van	het	
gebouw	naarmate	de	materialen	worden	ingebouwd	of	
aangevoerd	en	betaald	zijn.	
		
II.20	Tot	aan	de	voorlopige	oplevering	of	wat	hiervoor	
kan	doorgaan	is	de	verkoper-aannemer	gebonden	de	
bewarende	maatregelen	te	treffen	aangaande	de	
bouwwerken	en	zijn	materialen.		

Om	de	waarborg	van	het	complex	te	vrijwaren	zal	de	
verkoper-aannemer	een	brandverzekering	afsluiten	
voor	een	termijn	van	1	jaar,	met	beperkende	waarde	
(zie	polis).	
	
II.21	Vanaf	de	inbezitneming	of	de	voorlopige	
oplevering	of	wat	hiervoor	kan	doorgaan	zijn	alle	
kosten	ten	laste	van	de	koper	eigenaar	(vb.	
elektriciteit,	water,	onderhoud,	enz.)	
		
II.22	Binnen	de	vijftien	(15)	werkdagen	na	de	
voorlopige	oplevering	van	de	gemeenschappelijke	
delen,	zal	de	verkoper-aannemer	de	mede-eigenaars	
bijeen	roepen.	Die	mede-eigenaars	benoemen	hun	
bestuur,	dat	vanaf	dat	ogenblik	fungeert	en	alle	
verplichtingen		op	zich	neemt.		
		
II.23	Taksen	en	rechten.	De	bouwtaksen	op	het	werk,	
de	onkosten	van	zegels	en	notaris,	inschrijvingen	der	
documenten	en	de	belastingen	over	de	toegevoegde	
waarde	op	de	volledige	aannemingssom	en	
eventuele	meerkost	registratiekosten	als	gevolg	van	
herziening	van	grondprijs	ten	laste	van	de	koper.	
	
II.	24	De	onderaannemers	welke	door	en	met	de	
aannemer	verbonden	zijn	worden	door	de	eigenaar-
koper	niet	erkend	in	deze	hoedanigheid.	De	
eigenaar-koper	handelt	alleen	met	de	verkoper-
aannemer.	De	verkoper-aannemer	behoudt	echter	
zijn	rechten	ten	opzichte	van	de	onderaannemers.	
		
II.25	Voor	de	materialen	aangegeven	als	referentie	in	
de	tekst	van	het	huidige	document	of	aangegeven	op	
de	plannen	mogen	gelijkwaardige	producten	worden	
gebruikt,	voor	zover	hun	waarde,	kwaliteit	en	
doelmatigheid	tenminste	gelijk	is	aan	de	
voorgeschreven	materialen.	Indien	er	betwisting	zou	
ontstaan	omtrent	de	afwerking	heeft	de	beschrijving	
voorrang	op	de	plannen.	
		



II.26	 Als	 de	 koper-eigenaar	 wijzigingen	 of	 min	 -of	
meerwerken	vraagt,	 zal	de	verkoper-aannemer	hem	
een	 geschreven	 staat	 van	 de	 globale	 prijs	 laten	
geworden,	 voor	 deze	 min	 –of	 meerwerken	 met	 de	
nodige	 verrechtvaardiging	 van	 de	 hoeveelheden	 en	
eenheidsprijzen.	Deze	werken	en	wijzigingen	kunnen	
pas	 uitgevoerd	 worden	 na	 akkoord	 van	 de	 koper-
eigenaar.	De	bijkomende	werken	kunnen	de	termijn	
voor	de	afwerking	beïnvloeden.	
		
II.27	 Aansluitingkosten	 van	 de	 meters	 voor	 gas,	
water,	elektriciteit	en	kabel-tv	vallen	ten	laste	van	de	
kopers.			
	
		
		
	




