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Deel 1 BOUWTEAM
1

projectteam

Bouwheer – Projectleider
HOOFDAANNEMER

Verduyckt Johan & Zn BVBA (op basis van recht van opstal)

Vertegenwoordigd Door Johan & Reinert Verduyckt als zaakvoerders en vaste vertegenwoordigers
Verduyckt Johan BVBA
Valvekensstraat 12
2235 Houtvenne
Tel.: johan 0497/40.51.93 & Reinert 0498/97.39.77
E-mail: info@verduycktjohan.be

GRONDEIGENAARS

Familie Verduyckt-Claeys

VERKOOP & LANDMETER-EXPERT

Van Den Vonder – De Cat
Vertegenwoordigd door vastgoedexpert Rutger De Cat
Van den Vonder Marcel BVBA
Leopoldlei 3A
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 0473/24.51.02
E-mail: info@vandenvonder-decat.be
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NOTARIS

Erika Isenborghs
Notariskantoor Erika Isenborghs
Mechelsesteenweg 8
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/24.12.40
E-mail: erika@notaris-isenborghs.be

ARCHITECT – ONTWERPER

JULEZ LIVING
Vertegenwoordigd door Julie Zacheé
Julezliving architecten BVBA
Stationsstraat 20
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 0498/53.55.52
E-mail: info@julezliving.be

EPB VERSLAGGEVER
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Jurgen Ooms BVBA
Vertegenwoordigd Door Jurgen Ooms BVBA
Puttestraat 162/G
3130 Begijnendijk
Tel: 0497/60.21.61
E-mail: info@jurgenooms.be

9
Verduyckt Johan & Zn BVBA | Algemene Bouwwerken | Valvekensstraat 12 | 2235 Houtvenne | 0498/97.39.77 | BTW BE 0811.076.485

Bouwen van een eengezinswoning TE Leopoldsburg

2

afwerkingsteam

ELEKTRICITEITSWERKEN
WARMTEPOMP – VLOERVERWARMING

MACOVA
Booischotseweg 105
2235 Hulshout
Tel: 0477/75.23.15
E-mail: maartenjacobs@macova.be

SANITAIR – VERLUCHTING – BADKAMER

Yves De Ryck BVBA
Boerenkrijglaan 137 E
2260 WESTERLO
Tel: 0494 798 708
E-Mail: info@yvesderyck.be

VLOER- & TEGELWERKEN

MICHEL MAES
Lippelodorp 73A
2890 Sint-Amands
Tel: 0495/38.18.37
E-mail: info@tegelwerken.be
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KEUKEN

KOVERA KEUKENS
Mechelsesteenweg 76 C
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/25.14.91

RAMEN & DEUREN

ERBA
Heist-goorstraat 30
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/25.01.04
Email: info@erba.be

BINNENDEUREN & AFWERKING

BOUZI
Bouzian Bouchma
Pieter de Smethstraat 3
2140 Antwerpen
Tel: 0485/87.36.80
E-mail: info@bouzi.be

PLEISTERWERKEN

VH PLEISTERWERKEN
Gust Van den Heuvelstraat 131B
2230 Ramsel
Tel: 016 44 45 63
E-mail: info@vhpleisterwerken.be
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CHAPE & VLOERISOLATIE

Vertessen
Tieltsebaan 58
3200 Aarschot
Tel: 016/43.33.68
E-mail: info@vertessen.be
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Deel 2 Specificaties van de woning
1

liggingsplan
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2

Ligging

De Half-open bebouwingen zijn gelegen in de gemeente Leopoldsburg , kort bij het centrum maar toch ver weg van alle drukte. Ze zijn gelegen in een
verkaveling tussen de Georges Lemmensstraat & de Sparrenstraat. Deze twee kwaliteitsvolle woningen met hoogstaande basisafwerkingen, biedt onze
klanten een uitstekende woonervaring op een toplocatie. De woningen beschikken over een grote tuin & een eigen parking.

3

Algemene Beschrijving

Belangrijkste kenmerken:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

nieuwbouw in pastorijsteil
professionele afwerking
grote “open” leefzolder
mogelijkheid voor een groot terras
mogelijkheid van carport
grote tuin
3 slaapkamers

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

225m² woonoppervlakte
436m² grondoppervlakte
Rustige omgeving
BEN Woning! E-peil <30
Open keuken met eiland
Schildersklare woning
Grote badkamer met inloopdouche

Het gebouw:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Buitenschrijnwerk in PVC
Venstertabletten in natuursteen langs de binnenzijde
Hoogwaardige keramische tegels (door u gekozen!) op het gelijkvloers & badkamer als zowel op de verdieping
Kwaliteitsvolle laminaat (door u gekozen!) op de verdieping.
Warmtepomp & vloerverarming op het gelijkvloers & op de verdieping
Alle aansluitingen voor wasmachine,droogkast,zonnepanelen,… reeds voorzien!
Schilders binnendeuren type Tubespaan
Bijna volledig afgewerkte leefzolder
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Deel 3 TECHNISCHE FICHE
1

keukens & badkamer

Tabel met voorziene budgetten per woning voor keukens & badkamers exclusief BTW:
WONING

M2/woning

Aantal SLPK

BUDGET KEUKEN

Pater Asteerstraat 99
Pater Asteerstraat 101

225
225

3
3

7900
4100

BUDGET BADKAMER +
wc
4100
4100
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2

Elektrische installaties
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3

Vloeren, tegels & plinten:

Budget vloeren:
Budget Wandtegels:

Handelswaarde: €38 (incl BTW) /m2
Handelswaarde: €32 (incl BTW) /m2

Budget laminaat:
Budget Laminaatplint:

Handelswaarde: €18 (incl BTW) /m2
Handelswaarde €6 (incl BTW) /lm

4

Binnendeuren

Standaard worden alle deuren voorzien zoals ze op het plan getekend zijn
Alle binnendeuren zijn Tubespaan schildersklare deuren.

Opmerkingen:
Meerwerken maken deel uit van een aparte vooraf voor akkoord te ondertekenen verrekening tussen verkoper & koper
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Deel 4 Bouwkundig Lastenboek
1

Ruwbouwwerken

1.1

Voorbereidende werken:
•
•
•

1.2

Bouwplaatsinrichting:
•
•

1.3

Bouwrijp maken van het terrein
Inplanting van de werken
Beschermingsmaatregelen eigendommen en openbare infrastructuur

Werfinrichting: werfbarak , afsluiten van de bouwplaat , werf beveiligen
Tijdelijke nutsvoorzieningen

Grondwerken
De Graafwerken worden uitgevoerd tot op het juiste niveau , zodat de volledige stabiliteit van de bouwwerken verzekerd is.
De teelaarde wordt afgegraven en gestockeerd op een plaats aangeduid door de Projectleider. Deze teelaarde wordt nadien voor zover nodig en
nuttig opnieuw aangewend voor de buitenaanleg. De restanten worden afgevoerd. De eventuele aanvullingen onder de funderingsplaat worden
uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de Architect.
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1.4

Funderingswerken

De fundering omvat vloerplaten met een vorstrand in gewapend beton aangelegd op een zuiverheidslaag op een effen, droge en zuiver aangedamde bodem
en vlak afgestreken. Alle delen van het beton en het metselwerk in aanraking met de grond, worden beschermd tegen vochtindringing. Er zal ook een
aardingslus geplaatst worden.

1.5

Rioleringen

Het inwendig rioleringsnet wordt uitwendig aangesloten op de openbare riolering. De inwendige riolering wordt voorzien in HDPE of PVC met aangepaste
diameter volgens de voorschriften van Het WTCB en wordt uitwendig aangesloten op een ingegraven rioleringsnet.
Uitwendig rioleringsnet: alle afvoeren buiten het gebouw worden ingegraven en uitgevoerd in PVC met aangepaste diameter volgens de voorschriften van
het WTCB. De nodige controleputjes, hulpstukken, reukafsnijders, pompen, afvoergoten, deksels, … worden voorzien om een goede werking mogelijk te
maken. De regenwaterputten en infiltratieputten worden geplaatst volgens het plan. (hoeveelheid = aangeduid op het plan).
De aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de gemeentelijke voorschriften en verordeningen. Het gebruik van vergruizers
(groenten, afval, toilet, etc.) wordt niet toegestaan.

1.6

Gewapend beton

De draagstructuur wordt berekend door de ingenieur stabiliteit, rekening houdend met de genormeerde belastingen en uitvoeringdetails (doorboringen,
openingen, latere afwerkingen zoals vloeren, …) en bestaat uit elementen in gewapend beton (wanden, platen, balken, kolommen, lintelen, verdeelbalken,
elementen in staal (balken, portieken, ….)).

21
Verduyckt Johan & Zn BVBA | Algemene Bouwwerken | Valvekensstraat 12 | 2235 Houtvenne | 0498/97.39.77 | BTW BE 0811.076.485

Bouwen van een eengezinswoning TE Leopoldsburg

1.7

Metselwerk

Het dragend metselwerk wordt uitgevoerd in snelbouwstenen of silicaatsteen met een dikte van 14cm of 19cm op de plaatsen die volgens de ingenieur
stabiliteit en de architect worden voorzien en wordt uitgevoerd volgens de regels der kunst. Het dragend metselwerk wordt toegepast bij het
binnenspouwblad, dragende binnenmuren, ...
Het niet-dragend metselwerk (binnenmuren) wordt volgens de regels der kunst uitgevoerd volgens aanduiding van de architect. Het niet dragend
metselwerk wordt toegepast bij niet dragende binnenmuren zoals scheidingswanden, kokers, … en wordt uitgevoerd in snelbouwsteen.
Op de plaatsen waar volgens de plannen gevelmetselwerk voorzien is, wordt het paramentmetselwerk uitgevoerd met gevelstenen in gebakken aarde
volgens de keuze van de bouwheer in harmonie met de architectuur. Het metselwerk wordt na het volledig opmetselen opgevoegd. Indien de architectuur
de keuze maakt van gekleefd gevelmetselwerk is dit zonder voeg. Waar nodig worden de nodige vochtweringen en verluchtingen voorzien.
De thermische isolatie wordt uitgevoerd met PUR platen of gelijkwaardige materiaalvarianten. De uitvoering en dikte van de platen voldoen aan de
geldende isolatienormen. De plaatsing wordt uitgevoerd volgens de detailtekeningen van de architect en de aanwijzingen van de fabrikant.
De waterdichting wordt verzekerd door dichtingsmembramen op deze plaatsen waar de regels der kunst het voorschrijven zoals boven lintelen, horizontale
onderbrekingen van het metselwerk, ….
De constructies tussen de Woningen onderling zullen voldoen aan de nieuwe akoestische norm en aan de richtlijnen van de EPB-verslaggever. Voor de
geluidsklasse wordt rekening gehouden met een ‘normaal akoestisch comfort’.

1.8

Gevelbekleding
•
•
•

Boomse recup Module 65 (wit-geel ingevoegd, kan gekozen worden).
Gevelaccenten in blauwe steen
Dakpannen sneldek cement zwart
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1.9

Dakwerken

De dakwerken worden uitgevoerd volgens de architectuurplannen. De gebruikte structuurmaterialen bestaan uit gelamineerde balken ,Isolatiepanelen,
panlatten, … nodig om de dakopbouw te realiseren. Alle gebruikte houten materialen worden gedrenkt in een rot- en schimmelwerend product.
Het onderdak wordt uitgevoerd met gewapende folie of een gelijkwaardig materiaal en wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en de
instructies van de Projectleider.

1.10 Evacuatie van het regenwater
De waterafvoer wordt voorzien d.m.v. de nodige goten en afvoerbuizen . De regenwaterafvoerbuizen op de gevel zijn in opbouw in zink . Op de plaatsen
waar het noodzakelijk is, worden dak spuwers geplaatst. De nodige hulp- en bevestigingsstukken worden voorzien om een afvoer volgens de regels der
kunst mogelijk te maken.
De niet in de gevel zichtbare regenwaterafvoerbuizen worden uitgevoerd in kunststof (HDPE of PVC). De nodige hulp- en bevestigingsstukken worden
voorzien om een afvoer volgens de regels der kunst mogelijk te maken. De regenwaterput(ten) word(t)en volgens de geldende voorschriften voorzien indien
dit wordt opgelegd door de gemeente. Deze zijn uitgerust met pompinstallatie voor regenwaterrecuperatie.
Er is hergebruik van regenwater voorzien in de berging , het buitenkraantje & de wc op de gelijkvloers. Op verzoek kan ook regenwater voorzien worden
voor andere gebruiken in de vorm van een optionele verrekening.
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1.11 Buitenschrijnwerk
Alle buitenramen, buitendeuren en terrasdeuren worden uitgevoerd in PVC met thermische onderbreking. De keuze van de RAL-kleur wordt bepaald door
de bouwheer en architect in harmonie met de architectuur (zwart). De opbouw van de profielen en de aansluiting van het glas is voorzien van de nodige
waterkeringen (afdichtingsvoegen).
Het buitenschrijnwerk van de Woningen is voorzien van dubbele beglazing, dat bijdraagt tot het bereiken van een globaal isolatieniveau. Bij plaatsing zal de
nodige aandacht worden besteed aan de esthetiek. Alles wordt uitgevoerd volgens de geldende normen qua stabiliteit.
De voeg tussen metselwerk en raam zal waterdicht afgedicht worden door middel van aangepaste elastische kit. De voeg tussen het schrijnwerk en de
arduindorpel wordt eveneens afgekit. De venstertabletten aan de buitenzijde worden uitgevoerd in Blauwe steen (5cm dikte). Vensters tot op de grond zijn
voorzien van een dorpel in blauwe steen (5cm dikte) langs de buitenzijde.
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2

Afwerking

2.1

Vloeren & wanden

In de verkoopprijs van De woningen is de bevloering (aan de opgegeven handelswaarden) voorzien voor alle ruimten. Plaatsing ervan is in de prijs begrepen,
evenals het opvoegen met een grijze cementvoeg. De vloertegels worden geplaatst volgens de regels van de kunst met een regelmatige voeg. Speciale
patronen, friezen, plaatsing van natuurstenen vloeren, speciale formaten kleiner dan 25x25cm en groter dan 60x60cm zullen deel uitmaken van een
verrekening. In samenspraak met onze gespecialiseerde toonzaal kan een voorstel worden uitgewerkt voor plaatsing van speciale patronen, speciale
formaten, speciale voegen, natuursteen etc.
Onder de keukenkasten wordt bevloering voorzien, onder het ligbad of de douche niet. De keuze van de vloertegels dient te gebeuren bij de speciaalzaak,
aangeduid door de verkoper. Waar geen wandtegels worden geplaatst, zal een bijhorende plint geplaatst worden.
In de slaapkamers is laminaatparket geplaatst. De chape zal afgewerkt worden op 15 mm onder de vloerpas om de mogelijkheid te laten om andere
materialen te plaatsen
De keramische vloertegels worden gelijmd op de chape.
Bij de inkomdeuren worden er onder de binnendeuren geen tussendorpels voorzien, maar uitzetprofielen of elastische voegen. De venstertabletten aan de
binnenzijde worden in natuursteen voorzien +/- 2cm over de binnenwand.
De muren van de Woningen worden bepleisterd met gips- en/of spuitpleister. Bij gebruik van gipsblokken worden de voegen afgefilmd. De bepleistering
wordt vlak en “klaar voor de schilder” afgewerkt; dus de schilder dient te zorgen voor het voorbereiden van de ondergrond (schuren en plamuren). De
uitspringende verticale hoeken van muren, dagkanten en ramen worden beschermd met hoekbeschermers.
De koper neemt er nota van dat het optreden van scheuren gedurende de eerste jaren inherent is aan de constructie (o.a. zetting gebouw, definitieve
stabilisatie van beton en metselwerk, overgang tussen verschillende materialen: beton, metselwerk, gipskarton, ...). Deze scheurvorming kan dan niet
worden beschouwd als een verborgen gebrek. Kosten voor herstelling van schilder- of behangwerk kunnen nooit ten laste worden gelegd van de Verkoper.
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Alle afkastingen uitgevoerd met gipsplaten, worden volgens de regels der kunst uitgevoerd en gladgestreken. De schilderwerken zijn niet inbegrepen en
kunnen pas aangevat worden na voldoende droging van de pleisterwerken en na de voorlopige oplevering.
Er zijn standaard wandtegels (formaat 20x20) voorzien in de badkamer in douche en/of bad zone. In de toiletten is geen betegeling voorzien. In
samenspraak met onze gespecialiseerde toonzalen kan een voorstel worden uitgewerkt voor plaatsing van speciale patronen, speciale formaten, speciale
voegen, natuursteen etc.
Buitenhoeken worden afgewerkt met profielen. De betegeling van hellende muren wordt niet voorzien.

2.2

Plafonds

Alle betonnen plafondelementen, ten behoeve van de draagstructuur worden voorzien van een spuitplamuur of bepleistering. Er zullen geen schilderwerken
uitgevoerd worden.
Indien plaatselijk verlaagde plafonds voorzien worden, dan worden deze glad uitgevoerd in gipskarton platen en afgewerkt volgens de regels der kunst en de
voorschriften van de leverancier. De plafonds worden “klaar voor de schilder” afgewerkt; dus de schilder dient te zorgen voor het voorbereiden van de
ondergrond (schuren en plamuren).
Hellende daken worden afgewerkt met gipskarton platen .Het afwerken van de naden is ten laste van de koper. De overgang met het bezettingswerk is ten
laste van de koper of schilder.
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2.3

Binnenschrijnwerk

Als binnendeur voor alle ruimtes, behoudens de deur tussen inkomhal en woonkamer in de Woningen wordt een standaard binnendeur voorzien, type
tubespaan schilderdeur, inclusief binnendeurslot, een stel met twee krukken en afdekplaten in aluminium en aluminium scharnieren per deur.
Aan de vensterramen worden standaard geen houten omkastingen en/of omlijstingen voorzien. De dagkanten worden mee bepleisterd. Schilderwerken zijn
niet inbegrepen.

2.4

Elektrische installatie

De installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de algemeen geldende A.R.E.I. reglementen (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). De
installatie wordt voor ingebruikname door een wettelijk erkend organisme gekeurd.
Standaard worden alle lichtpunten, schakelaars en stopcontacten uitgevoerd volgens het basiselektriciteitsplan, conform de geldende voorschriften inzake
veiligheid. Alle leidingen worden in de muren ingewerkt, tenzij anders bepaald.
Het verdeelbord, voorzien van de nodige zekeringen, differentieelschakelaars, … afhankelijk van de installatie, wordt geplaatst in de berging van het
appartement. De schakelaars, contactdozen, aansluitdozen, TV, telefoon, … zijn van het type Niko intens WHITE of gelijkwaardig. De lichtpunten zijn
aansluitpunten voor lichtarmaturen op een normale spanning. Er zijn geen armaturen voorzien, eventuele spots mogelijk aan een meerprijs.

2.5

Centrale Verwarming

De verwarming en de warmwater productie van de Woningen wordt voorzien door een Warmtepomp en omvat alle nodige leidingen, gebruiksklaar
afgewerkt. De gaswandketels zijn van het gesloten type (geen onttrekking van lucht uit de appartementen, met elektronische ontsteking zonder waakvlam)
en staan opgesteld in de CV-ruimte van de appartementen of een andere daartoe geschikte plaats.
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2.6

ventilatie

Het geheel van aan- en afvoerkanalen wordt uitgevoerd volgens een studie van de leverancier en met de goedkeuring van de Projectleider.
De dampkappen van de woningen worden aangesloten op een afvoersysteem die gedimensioneerd is voor de aansluiting van een dampkap met een debiet
voor normaal huishoudelijk gebruik (aansluitdiameter 125mm en max. 300m³/h).
De verluchting van De woning gebeurt geheel volgens de bepalingen van de architect en de EPB-norm. De woning is voorzien van een ventilatie van het type
C+.

2.7

Sanitaire toestellen

Voor de aankoop en plaatsing voor de totaliteit van de sanitaire toestellen, meubilair en toebehoren wordt een budgetprijs voorzien (zie technische fiche).
Voor zover de toestellen, en het geheel waarin deze verwerkt zitten, deel uitmaken van de bij de bouwheer bestelde werken, worden de nodige
reukafsluiters geplaatst De toestellen worden geplaatst volgens het sanitair reglement en het WTCB.

2.8

Keukeninrichting

Voor elke individuele woning is een budget voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen (zie technische fiche).

2.9

Buitenaanleg

De bouwheer verzorgt de buitenaanleg van de woning. Op verzoek kan ook de oprit & tuinaanleg voorzien in de vorm van een optionele verrekening.
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Deel 5
1

ADMINISTRATIEF LASTENBOEK

Nutsvoorzieningen

De rioleringen van het gebouw worden aangesloten op het openbare net in functie van de eisen van de gemeente.

VOLGENDE UTILITAIRE AANSLUITINGEN WORDEN VOORZIEN DOOR DE VERKOPER:
Voorzieningen:
• Alle aansluitingen zijn ten laste van de koper
VOLMACHT TOT AANSLUITING
De koper geeft hierbij de volmacht aan de Verkoper al het nodige te doen in verband met de aanvragen tot aansluiting en de indienststelling van de gas,
elektriciteit en water van zijn appartement.

29
Verduyckt Johan & Zn BVBA | Algemene Bouwwerken | Valvekensstraat 12 | 2235 Houtvenne | 0498/97.39.77 | BTW BE 0811.076.485

Bouwen van een eengezinswoning TE Leopoldsburg

2

Diverse bepalingen

Algemeen
Alle vermelde prijzen zijn prijzen geldig bij opmaak van deze documenten.
Het wijzigen van de BTW voet zal steeds ten voor- of nadele gebeuren van de koper en dit in functie van de wijziging. Het is de Bouwonderneming Verduyckt
Johan BVBA toegelaten sommige materialen zoals vermeld in dit bestek te laten vervangen door materialen van gelijke of hogere waarde.
Meerwerken en wijzigingen van de standaardvoorzieningen der privatieven kunnen slechts uitgevoerd worden indien er een voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord bestaat tussen de Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA en de koper en voor zover de technische uitrusting dit toelaat. Dit schriftelijk akkoord
zal steeds de kostprijs, de termijn van uitvoering en de betalingstermijn vermelden. Slechts na ondertekening door de koper en betaling (conform de
bepalingen van de verkoopovereenkomst) wordt een bijkomende opdracht als definitief aanvaard beschouwd en zal ze ook worden in bestelling gegeven
voor uitvoering.
Wanneer wijzigingen van de standaard voorzieningen op verzoek van de klant aanleiding geven, op de geïndividualiseerde post waarop betrekking, (vb vloer
badkamer, tegels keuken of wc) tot een negatieve waarde, dan wordt deze niet terug gegeven aan de klant.

De koper dient de Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA in de mogelijkheid te laten zijn verbintenis uit te voeren. Hij zal dan ook binnen de 8 dagen
antwoorden op elk schrijven van de Architect & Projectleider. Indien de koper geen reactie uitbrengt binnen deze termijn dan wordt de koper geacht
akkoord te gaan met de keuzes gemaakt door de Projectleider. Bouwtermijn voor het project is bepaald op max 400 werkdagen vanaf de vloerplaat
gelijkvloers. Deze termijn kan nog verlengd worden op basis van overmacht zoals weerverlet, stakingen en ongevallen waardoor het verder werken op de
werf onmogelijk is geworden. Faillissement van de Projectleider wordt voor deze ook als overmacht aanzien.
De architect van de Projectleider zal hier een toeziend oog hebben en in voorkomend geval een inventaris bijhouden van het aantal dagen die extra
bovenop de bouwtermijn komen. Voor deze werf zal de Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA een erkend veiligheidscoördinator alsook een EPB
verslaggever aanstellen (zie overzicht vooraan onder bouwteam).
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Aangezien het gebouw nieuw is, kunnen er zich bijgevolg lichte algemene of gedeeltelijke zettingen voordoen, alsook een eventuele zetting, veroorzaakt
door materiaalkrimp, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Hierdoor kunnen noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur, noch de
hoofdaannemer verantwoordelijk worden gesteld. Geen van dezen is bijgevolg verantwoordelijk voor de schade door te vroegtijdige schilder- en/of
behangwerken, uitgevoerd door de koper.
De secties van positionering van balken en kolommen worden bepaald door de leidinggevende ingenieur. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal
beschouwd worden, evenals sommige leidingen, putdeksels, ed. al dan niet vermeld op de plannen.

Verbodsbepalingen T.a.v. de koper
Het is de koper verboden tijdens de werken en vóór de voorlopige oplevering van zijn kavel, andere aannemers op de werf te brengen en werken aan zijn
woning te laten uitvoeren.
Het is de koper verboden zelf werken uit te voeren tijdens deze periode zonder toezicht van de bouwheer of architect. Indien dit gebeurt, dan onttrekt de
koper de volledige verantwoordelijkheid van de promotor t.o.v. de koper voor het desbetreffende werk en wordt het goed als aanvaard (opgeleverd) door
de koper erkend.
Het is ten strengste verboden tijdens de duurtijd van de werken de werf te betreden, zelfs op eigen risico. De kopers worden door de bouwheer op
regelmatige tijdstippen uitgenodigd op de werf. Dit bezoek gebeurt volledig op eigen risico van de koper die bij ongevallen van welke aard ook, onder geen
beding verhaal kan halen op de bouwheer of diens aangestelde. Deze maatregel is ingevoerd omwille van de veiligheid van éénieder en in overeenstemming
met de verzekeringsvoorwaarden.
Als de eigenaar wijzigingen uitvoert betreffende de constructie van zijn woning na de voorlopige oplevering, is dit voor eigen rekening en op eigen
verantwoordelijkheid. Wijzigingen die betrekking hebben tot de dragende constructie zijn verboden.
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Opleveringen
Indien de koper zich laat bijstaan door zijn eigen architect of raadgever tijdens de oplevering, zijn alle kosten hieraan verbonden ten zijnen laste. In het geval
van een betwisting tussen de koper en de Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA, zal de uitspraak van de expert van de koper geen bindende kracht
kennen. De contractuele bepalingen gelden enkel tussen de koper en de Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA.
De koper zal de woning niet in bezit nemen, vooraleer een proces-verbaal is opgesteld en ondertekend tussen de bouwheer en de hoofdaannemer in het
bijzijn van de architect. Slechts na de ondertekening voor akkoord van de koper van het PV, het verlijden van de akte en de betaling van de laatste schijf,
worden de sleutels overhandigd. Door het betrekken van de woonst, zonder te voldoen aan de hierboven vermelde stappen en voorwaarden, aanvaardt de
koper stilzwijgend de overname, ook van de gemeenschappelijke delen.
Ten laste van de projectleider wordt het appartement voor de voorlopige oplevering bezemschoon gemaakt, met verwijdering van alle puin en bouwafval.

Documentatieset
De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Bij tegenstrijdigheden tussen de voornoemde documenten zal de
volgorde van prioriteit gelden zoals hierboven voorzien
De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van het verkoopcontract. Zij werden ter goeder
trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen die er zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd
worden door een beëdigd landmeter als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot schadevergoeding door één der partijen rechtvaardigen.
Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.
Alle op plan aangeduide indicaties van binnen afwerking, decoratie, meubelen en invulling zijn slechts ten titel van illustratie en inlichting en niet in de prijs
begrepen, tenzij anders vermeld.
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3

plannen

Plannen plattegrond Pater asteerstraat 99 – Gelijkvloers

33
Verduyckt Johan & Zn BVBA | Algemene Bouwwerken | Valvekensstraat 12 | 2235 Houtvenne | 0498/97.39.77 | BTW BE 0811.076.485

Bouwen van een eengezinswoning TE Leopoldsburg

Plannen plattegrond Pater asteerstraat 99 – Verdieping
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Plannen plattegrond Pater asteerstraat 99 – Zolder
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Plannen plattegrond Pater asteerstraat 101 – Gelijkvloers
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Plannen plattegrond Pater asteerstraat 101 – Verdieping
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Plannen plattegrond Pater asteerstraat 101 – zolder
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4

Documentatie Keukens

Zie Bijlage.

39
Verduyckt Johan & Zn BVBA | Algemene Bouwwerken | Valvekensstraat 12 | 2235 Houtvenne | 0498/97.39.77 | BTW BE 0811.076.485

Bouwen van een eengezinswoning TE Leopoldsburg

5

Documentatie Sanitair

Sanitaire toestellen voor beide woningen:
Toiletten (2 stuks)
• WC vitra normus
• GEBERIT sigma 01 bedieningspaneel

Handenwasser (1x op verdieping)
• Vitra normus handenwasser
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Bakamertoestellen
• Badmeubel + kolomkast ebli met dubbele wastafel & mineraalmarmer
Spiegelkast met verlichte applicatie in LED
• Inloopdouche met glaswand
• Bad Forum 180/80
• Badkraan grohe concetto met doucheset
• Douchekraan
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7

ondertekening Lastenboek

Huidig lastenboek werd opgemaakt en voor ontvangst gehandtekend in twee exemplaren waarbij elke partij bevestigt één exemplaar ontvangen te hebben.
De koper verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de inhoud van voorliggend commercieel en administratief lastenboek en technische fiche. De
onduidelijkheden werden op vraag van de koper door de Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA verklaard. De koper verklaart dat de woning werd
verkocht met een afwerking zoals voorzien in huidig lastenboek en technisch fiche, zonder enige afwijking of mondelinge overeenkomst behalve indien deze
door de beide partijen schriftelijk ondertekend werd.
Het voorliggend commercieel en administratief lastenboek bestaat uit 42 bladzijden en is opgemaakt om gevoegd te worden bij de verkoopovereenkomst.

Opgemaakt te Houtvenne op 20/03/2019
Het lastenboek wordt getekend door koper en verkoper in twee exemplaren op …………………………………………………………………………………………….

DE KANDIDAAT-VERKOPER OF VERKOPER
Bouwonderneming Verduyckt Johan BVBA

DE KANDIDAAT-KOPER OF KOPER
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