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1. Algemene info

KOPER(S) :

Naam : ………………………………………….

Adres : ………………………………………….

………………………………………….

Tel : ………………………………………….

GSM : ………………………………………….

Mail : ………………………………………….

Appartement nr : ….............................................

Berging nr : …………..………………...

Garage nr : ………………..…………...

Parking nr : …………………..………...

PROJECTONTWIKKELAAR & AANNEMER :

LO-CONCEPT NV

Burg. Vermeulenlaan 20

B-9080  LOCHRISTI

info@loconcept.be     www.loconcept.be

Tel : 09/355.24.63
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2. PLANNEN

VOORGEVEL
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2. PLANNEN

ACHTERGEVEL
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2. PLANNEN
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2. PLANNEN

DOORSNEDE
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2. PLANNEN

Grondplan
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2. PLANNEN

Plan gelijkvloers
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2. PLANNEN

Plan 1ste verdieping
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2. PLANNEN

Plan 2de verdieping
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2. PLANNEN

Plan 3de verdieping
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2. PLANNEN

VOORGEVEL

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86
12



2. PLANNEN

ACHTERGEVEL
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3. Situering & Omgeving
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3. Situering & Omgeving
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3. Situering & Omgeving

Westende is een dorp én badplaats in West-Vlaanderen aan de Belgische kust. Het centrum van 

Westende zelf ligt op enkele honderden meters van de kustlijn. Vlak tegen de kust is een nieuwe 

kern, WESTENDE-BAD gegroeid. 

Een groot deel van de dorpskom van Westende-Bad is beschermd als dorpsgezicht. 
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Verschillende residenties, villa’s en appatements-

gebouwen in de badplaats zijn als monument 

beschermd. 
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3. Situering & Omgeving

Westende staat bekend vanwege haar diversiteit. De stad is perfect voor families. Naast het 
aangename zandstrand kan er gebruik gemaakt worden van de diverse sportfaciliteiten. 

Er is steeds een entertainmentprogramma voor de hele familie. Dit maakt van Westende een van de 
beste bestemmingen langs de Belgische kust. Het is geschikt voor zowel korte en lange verblijven. 

Westende is een badplaats zonder overbodige poespas. Toch is het een typische badplaats waar 
families van hun vakantie kunnen genieten. Een perfecte bestemming voor families die kiezen voor een 
gewone strandvakantie. Eveneens zal de Vlaamse cultuur voldoen aan uw verlangens. 

Westende biedt haar gasten een vriendelijke sfeer, waarbij iedereen een geweldige tijd kan hebben.  
Naast de gastronomie en sportactiviteiten voor volwassenen zijn er tijdens de vakanties 
animatieprogramma’s voor kinderen en er zijn speeltuinen, skateboard- en minigolffaciliteiten. Kortom, 
er valt in Westende altijd iets te beleven !

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

1. Algemene bepalingen

Opmerkingen betreffende de tekeningen : 

Bij alle opgegeven afmetingen moeten de specifieke toleranties in acht 

worden genomen. (gebruikte stenen, dakpannen, houtsecties, voegen, enz

…) 

Afmetingen en hoogtematen kunnen variëren ten gevolge van modulaire 

maten van de gebruikte materialen. 

Bij een eventuele tegenstrijdigheid heeft deze beschrijving steeds voorrang 

op de plannen.  De uitgevoerde werken hebben op hun beurt dan weer 

voorrang op de beschrijving. 

Afbeeldingen zijn louter ter illustratie en niet bindend. 

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

2.2. Inrichten van de bouwplaats

Voorbereidende werkzaamheden : 

Het inrichten van de bouwplaats gebeurt vóór de aanvang der 

werken en omvat :

- het plaatsen van een werfkeet (voorzien tot einde

van de ruwbouwwerken)

- het eventueel uitgraven van de koffer en het 

plaatsen van een onderfundering voor de aanleg 

van een werfoprit, indien mogelijk waar de latere,

definitieve oprit voorzien wordt. 
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2. Voorafgaande werkzaamheden
2.1. Algemeen

Veiligheid : de werf voldoet aan de geldende veiligheids-

voorschriften zoals :

- werfafsluiting

- afsluiten en dichtleggen van openingen

- plaatsen van leuningen 

- nodige werfinrichtingen

De veiligheidscoördinator voor de uitvoering is voorzien. Deze coördinator 

heeft als taak om de gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of 

gelijktijdige uitvoering van werken door de diverse aannemers op de werf 

te voorkomen en erop toe te zien dat alle preventieprincipes door alle 

aannemers worden nageleefd. 

In het kader van zijn opdracht zal hij na de voorlopige oplevering het 

postinterventiedossier overdragen aan de koper.

Opkuis : vóór de voorlopige oplevering wordt het terrein ontdaan 

van alle werfafval die het gevolg zijn van de door de aannemer 

uitgevoerde werken en wordt het gebouw borstelproper achtergelaten. 

EPB-verslag : het EPB-verslag is voorzien volgens de wettelijke 

bepalingen en maakt deel uit van het as-built dossier. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Aansluitingen: 

De voorlopige zekeringskast voor de voorziening van elektriciteit 

gedurende de werkzaamheden is voorzien op kosten van de aannemer. 

Vanaf de installatie van de definitieve kabel (bijvoorbeeld bij opstart van 

de verwarming) zal het verbruik ten laste zijn van de klant.  Idem voor wat 

betreft de aansluitingen van water en gas. 
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Inplanting: 

Het uitzetten van het gebouw op het terrein gebeurt op aan-

wijzingen van de architect in samenspraak met de land-

meter en na contactopname met de technische dienst van 

stad of gemeente. 

Vastleggen van de nul-pas:

De nulpas wordt bepaald in samenspraak met de projectleider 

en de architect. Als nul-pas wordt aangenomen : de pas van 

het afgewerkte vloerpeil van de inkom van het te bouwen 

gebouw.
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

3. Voorbereidende grondwerken

Vóór aanvang der werken wordt het terrein ontdaan van alle 

teelaarde, evenals de bestaande bomen en struiken. 

Het terrein wordt “bouwrijp” gemaakt. 

4. Kelder
4.1. Grondwerken

Uitgraven van de bouwput: voor massieve betonnen 

kelder. De overtollige aarde van de kelder wordt afgevoerd.

De bouwput wordt uitgegraven tot de diepte van de kelder.

De eventuele aanpalende constructies worden gestut en 

onderschoeid daar waar nodig. 

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

2.3. Voorafgaande studies

Grondsondering:  de aannemer laat door een gespecialiseerd bedrijf 

een grondsondering uitvoeren op de bouwzone. Deze studie bevat het 

advies over de mogelijke funderingswijzen. 

Stabiliteitsstudie:  deze opdracht wordt toevertrouwd aan een 

ingenieur en omvat de studie van de funderingswerken en alle structurele 

werken in beton, staal of andere materialen in zoverre zij bijdragen tot de 

algemene stabiliteit van het gebouw. 

Bijzondere werken:  bronbemaling of grondwaterpeilverlaging is 

voorzien indien dit nodig wordt geacht. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

Aanvullingen:  het aanvullen langs de kelderwanden langs de 

buitenzijde van het gebouw, gebeurt met grond afkomstig van de 

uitgravingen. 

4.2. Massief betonnen klelder

De keldervloer bestaat uit een dubbel gewapende, waterdichte 

betonplaat. De dikte en de wapeningsvoorzieningen in de plaat worden 

uitgevoerd conform de voorschriften van de ingenieur. 

De buitenmuren worden uitgevoerd in gewapend waterdicht beton. De 

nodige doorgangen en verluchtingen worden geplaatst volgens de 

aanduidingen van de ingenieur en voorschriften van bevoegde instanties 

zoals bijvoorbeeld brandweer. 

Het plafond is voorzien van gewelven of predallen, gewapend en 

opgestort met beton. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

5. Funderingen

Het gebouw rust op een stevig funderingsstelsel en gewapende vloerplaat. 

Waar nodig worden gewapende betonbalken voorzien. 

Dit geheel conform de studie van de ingenieur stabiliteit. 

Het draagvermogen is bepaald aan de hand van diverse formules die door 

voldoende praktijk bewezen zijn en de nodige waarborg bieden. 

6. RIOLERING
6.1. Nutsleidingen

De nodige wachtbuizen voor het binnenbrengen van de nuts-

voorzieningen worden geplaatst overeenkomstig de voor-

schriften van de leverende maatschappijen.

Om de leidingen van gas, water, elektriciteit, telefoon en 

kabel TV binnen te brengen wordt gebruik gemaakt van een 

speciaal daarvoor ontworpen aansluitbocht. 

6.2. Rioleringsleidingen

Het volledige rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in Be-norm

gekeurde PVC buizen tot aan de rooilijn. 

6.3. Putten en Deksels

De septische put wordt opgemetseld en voorzien van een 

dubbel deksel in aluminium.  Alle andere putten worden

eveneens opgemetseld en voorzien van een enkelvoudig 

deksel in aluminium.  Verzamelputten worden uitgevoerd in

pvc met bij horend deksel in kunststof. 

6.4. Extra rioleringswerken

De aansluiting op de openbare riolering is voorzien. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

7. RUWBOUW

7.1. Funderingsmetselwerk         

Alle ondergrondse funderingsmetselwerken worden uitgevoerd in 

volle betonblokken. Het funderingsmetselwerk wordt achteraf beraapt en 

supplementair geteerd aan de buitenzijde. 

7.2. Opgaande metselwerken      

Het binnendeel van de buitenmuren en de binnenmuren worden 

uitgevoerd in snelbouwstenen van 9 of 14 cm breedte. De gevels worden 

voorzien van crepi (pleisterwerk) volgens keuze van de aannemer en 

passend in het geheel.  

Vochtkeringen zijn voorzien en worden onder andere geplaatst :    -

onderaan de spouwmuur

- onderaan de binnenmuur (boven de vloerpas, achter 

de plinten)

- boven het buitenschrijnwerk

7.3. Voegwerken

De binnenzijde van de bergingen worden meegaand gevoegd. 

Waar nodig worden plastische voegen voorzien. 

7.4. Bouwstaal

De nodige metalen profielen voor versteviging van de constructie 

ter hoogte van de gewelven zijn voorzien, alsook de metalen profielen voor 

de kolommen; alles conform de bepalingen van de ingenieur stabiliteit. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

7.5. Betonelementen   

Het dichtleggen van de verschillende verdiepingen gebeurt door 

middel van gewelven of predallen, voorzien van de nodige wapeningen en 

een ter plaatse aan te brengen betonnen druklaag conform de 

voorschriften van de ingenieur stabiliteit. 

De gewelven zijn voorzien voor een nuttige overlast van 

300kg/m³. Waar nodig worden metalen profielen of extra wapening 

bijgelegd om bijkomende belastingen op te vangen. 

De liggers en de kolommen voor de constructie van het gebouw 

worden uitgevoerd in metaal of in gewapend beton. 

Een ringbalk en draadankers voor de bevestiging van de 

kapconstructie zijn voorzien. Alle overspanningen groter dan 130cm worden 

opgevangen door middel van een betonbalk. Kleinere overspanningen 

worden overbrugd met staltonlintelen. 

De gemeenschappelijke prefab-trappen worden uitgevoerd in glad 

beton. De trappen zijn steeds voorzien van een anti-slip-neus.

7.6. Natuursteen 

De raam- en deurdorpels op vloerpasniveau worden uitgevoerd in 

blauwe hardsteen van 5cm of 8cm dikte, vlak geschuurd. Er is onderaan een 

gevelplint voorzien. 

8. ISOLATIE

De spouwisolatie wordt uitgevoerd met 14cm EPS. De isolatie van de 

hellende daken is voorzien met 18cm dikke glaswoldekens die tussen de 

spanten bevestigd worden. Voor de isolatie van de platte daken is 12cm 

PU voorzien. 

Als vloerisolatie in de appartementen wordt op het gelijkvloers 10cm 

gespoten PU voorzien en op de verdiepingen 6cm gespoten PU. 

Als akoestische isolatie tussen de appartementen wordt tussen de 

ontdubbelde muren 5cm Partywall – glaswolisolatie geplaatst.
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

9. Dakconstructie & Dakbedekking

9.1. Dakconstructie         

De dakconstructie wordt uitgevoerd in hout, type Europese Oregon 

met dakbenen van 3,5cm/18cm. Deze worden geplaatst op een onderlinge 

afstand van 45cm. Alle nodige steunen en trekkers om de stabiliteit van de 

constructie te verzekeren zijn voorzien. 

9.2. Platte daken

De platte daken worden uitgevoerd met een hellingsbeton in het 

geval van een betonnen ondergrond en geïsoleerd zoals hierboven 

beschreven. Platte daken op een houten structuur zullen geïsoleerd worden 

op een onderlaag van OSB-beplating die voorzien is van de nodige 

helling. 

De afdichting van de platte daken wordt als volgt uitgevoerd :

- dampscherm V3

- isolatielaag

- onderlaag V3

- toplaag in polyester gewapende roofing 4mm met leislag.  

26



4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

9.3. Hellende daken  

Als onderdak wordt Korafleece geplaatst met de nodige 

geïmpregneerde stoflatten en pannenlatten. 

De dakbedekking wordt uitgevoerd met bijpassende dakpannen 

volgens keuze van de aannemer. 

Wachtgevels worden afgewerkt met kunstleien antraciet op houten 

regelwerk en voorzien van de nodige isolatie. 

Gevels die niet voorzien zijn in buitenpleisterwerk worden 

uitgevoerd met een gevelbekleding passend bij het geheel en volgens 

keuze van de aannemer. 

10. BUITENSCHRIJNWERKEN

10.1. Ramen, deuren en poorten         

Alle ramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium met isolerend 

3-kamerprofiel. (Mono color). Voor de draairichtingen verwijzen we naar 

de plannen. Ramen en deuren worden aan de binnenzijde mee uit-

gepleisterd.

De toegangsdeuren naar de bergingen worden eveneens 

uitgevoerd in aluminium; voorzien van een planchetstructuur. Ze worden aan 

de binnenzijde afgewerkt met een houten omlijsting. 

Alle buitendeuren worden uitgevoerd met een meervoudig 

sluitingsmechanisme. 

De garagepoorten zijn sectionaalpoorten, geïsoleerd. Deze zijn 

handmatig te bedienen.  Op eenvoudige aanvraag kunnen wij, mits 

betaling van een meerprijs, deze poorten automatiseren door middel van 

een motor + 2 zenders en een noodslot. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

Residentie "ZIAS II“  - WESTENDE – BADENLAAN 84-86

10.2. Glaswerken

Alle ramen zijn voorzien van een dubbel isolerende beglazing met 

een K-waarde van 1.1 W/m²K. De raamverdelingen worden uitgevoerd 

zoals aangeduid op de plannen. 

10.3. Balustrades terrassen

De balustrades worden voorzien in aluminium en glas. De glasplaten 

worden tussen de aluminium profielen bevestigd.  

11. Ventilatiesysteem

De ventilatie bestaat uit een individueel ventilatiesysteem type C+ per 

appartement. De ventilatie unit zuigt vochtige lucht af in de badkamer, wc, 

keuken en berging. De toevoer van verse lucht gebeurt via raamroosters, 

type Invisivent van Renson in de droge ruimtes (living, slaapkamer, …) 

Indien zou blijken dat er niet voldoende toevoer kan bereikt worden met 

deze roosters zullen extra inlaatmonden voorzien worden. 

De afvoer van de lucht wordt via een dakkap naar buiten afgevoerd. De 

schouwen van de CV worden uitgevoerd in CLV concentrische buizen. 

28



4. TECHNISCHE BESCHRIJVING
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12. Elektrische installatie

De installatie voldoet aan de laatste technische voorschriften. De instelling is 

conform aan de voorschriften van de energiedistributeur.

De toebehoren zoals schakelaars, stopcontacten, enz. … zijn van het 

schommeltype van het merk NIKO, Legrand of gelijkwaardig en in een 

standaardkleur, gekozen door de aannemer. 

De installatie is zonder inbegrip van lampen, kappen of armaturen met 

uitzondering van lichtpunten op de gevels en in de gemeenschappelijke 

ruimten. De volledige installatie is voorzien van een schakelkast met 

automatische zekeringen en verliesstroom- schakelaars en wordt door een 

erkend organisme gekeurd. 

Alle leidingen, stopcontacten en schakelaars worden ingebouwd met 

uitzondering van de autostaanplaatsen en bergingen. De sectie van de 

leidingen voldoet aan de Belgische normen. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van zowel de algemene delen als de individuele 

appartementen verwijzen we naar de details in bijlage.

Parlofoon en videofoon

Er wordt per appartement een videofoon met automatische deuropener 

geplaatst met 1 binnenpost. 

Liftinstallatie

Een personenlift voorzien van de nodige bedieningsknoppen, een 

veiligheidssysteem en een alarmsignaal, is voorzien in de inkomhal. De lift is 

voorzien van schuifdeuren. Op elke verdieping is een oproepknop 

aanwezig voor het automatisch oproepen van de lift, alsmede een 

lichtsignaal die aanduidt wanneer de lift bezet is. 

De liftinstallatie wordt volledig afgewerkt volgens de vereiste 

veiligheidsnormen. De uitvoering wordt toevertrouwd aan een 

gespecialiseerde firma met erkende reputatie. De lift is toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Binnen in de lift is een telefoontoestel aanwezig voor 

gebruik bij noodsituaties.  De lift bedient alle verdiepingen, inclusief de 

kelder. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING
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13. SANITAIRE INSTALLATIE & TOESTELLEN

13.1. Sanitaire leidingen en afvoeren

De leidingen in de vloer vanaf de diverse collectoren tot de kraan 

of het toestel worden uitgevoerd in kunststofbuizen zonder koppelingen in 

de vloeren. 

De afvoeren boven de vloerplaat bestaan uit polyethyleen buizen. 

Er wordt warm water voorzien in de keuken en badkamer. Koud 

water is voorzien in keuken, badkamer, berging en toilet. 

13.2. Sanitaire toestellen

Iedere badkamer is voorzien van een aangepast badkamermeubel 

waarin één of twee lavabo’s zijn ingebouwd. (zie plannen) Afhankelijk per 

appartement is er een douche en/of bad voorzien. Er werd een totaal 

budget aan sanitaire toestellen voorzien voor de som van € 2.500,00-

(exclusief btw). De klant kan zelf zijn keuze samenstellen bij een door LO 

CONCEPT aangeduide speciaalzaak waarna een aangepaste offerte zal 

volgen. 
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4. TECHNISCHE BESCHRIJVING
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13.3. Bijhorigheden sanitair

Een waterverzachter is niet voorzien. Aan- en afvoeren voor 

wasmachine en vaatwas zijn voorzien.  De afvoer voor de dampkap is 

voorzien via de kokers, met een rechtstreekse buitenafvoer of koolstoffilter. 

Dit naar gelang de situatie.

Droogkasten dienen van het “condensatie-type” te zijn. De nodige 

verluchtingen in de sanitaire ruimtes worden voorzien. 

13.4. Brandbestrijdingsinstallatie

Het gebouw voldoet aan de brandweervoorschriften (haspels, 

noodverlichting, signalisatie, enz ..)

Andere verplichtingen van het brandweeradvies (telefoon voor 

bellen naar brandweer, onderhoud en periodieke controles van de 

brandveiligheidsvoorzieningen, ed.) zijn niet voorzien. Hiervoor dienen de 

eigenaars of gebruikers zelf in te staan. 

14. Verwarmingsinstallatie

Alle appartementen worden uitgerust met centrale verwarming werkend op 

aardgas, zowel dienstig voor de verwarming als voor de 

warmwaterproductie. 

De appartementen worden uitgerust met een condensatie-wandketel.

De leidingen die gebruikt worden bij de installatie zijn kunststofbuizen.  

Er zijn plaatstalen paneelradiatoren voorzien, kleur standaard wit. Alle 

radiatoren zijn voorzien van de nodige ontluchtingskranen. In de leefruimte 

wordt een digitale kamerthermostaat geplaatst, met verschillende 

instelmogelijkheden. 

De ganse installatie wordt afzonderlijk berekend voor wat betreft de 

nodige capaciteit van de ketel (28KW) en de verwarmingselementen 

worden hierop, plaats per plaats, aangepast. De installatie waarborgt 

volgende temperaturen bij een buitentemperatuur van -8°C rekening 

houdende met de standaard voorziene en geplaatste isolatie :

- living 22° - slaapkamers    16°

- keuken 22° - badkamer         24°

- hal 16°

Er zijn geen verwarmingselementen voorzien in de private hallen, wc’s, 

bergingen en gemeenschappelijke delen. 
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15. Pleisterwerken

15.1. Wandbepleistering

Er wordt traditioneel pleisterwerk uitgevoerd met mortel op 

gipsbasis, machinaal of met de hand aangebracht.  

In de buitenbergingen, bergingen in de kelder en garages is geen 

pleisterwerk voorzien. 

Op alle hoeken worden gegalvaniseerde hoekijzers geplaatst. 

Naden tussen verschillende materialen worden vooraf afgedekt met 

glasvezelweefsel. De dagzijden van ramen en deuren worden opgevuld 

met isolatieplaten en vervolgens uitgepleisterd. De douches worden 

uitgecementeerd. 

15.2. Plafondbepleistering

Bij het gebruik van predallen wordt een dunne enduit-bepleistering 

voorzien als afwerking. In het geval van welfsels worden deze in 

pleisterwerk uitgevoerd met mortel op gipsbasis, machinaal of met de hand 

aangebracht.  

In de buitenbergingen, bergingen in de kelder en garages is geen 

pleisterwerk voorzien. 

De ruimten onder het dak worden afgewerkt met gipskartonplaten, 

bevestigd tegen een latwerk tegen de kapconstructie. Het geheel wordt 

nadien gepleisterd. 
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16. Bevloering & Muurbekleding

16.1. Vloerafwerking

Zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen wordt een chape 

voorzien waarop tegels kunnen gelijmd worden. 

In de appartementen is een vloer voorzien met een handelswaarde 

van € 35,00-/m² (tegels vanaf 40/40 tot 60/60)en een plint met een 

handelswaarde van € 10,00-/lm. (beiden exclusief btw)  De vloeren en 

wandtegels worden steeds gekozen in een door LO CONCEPT aangeduide 

speciaalzaak. Indien geopteerd wordt voor duurdere vloeren of 

wandtegels, natuursteen, parket of een moeilijkere plaatsingsgraad dan 

voorzien, dan wordt een verrekening opgemaakt. 

In de technische ruimten, buitenbergingen, bergingen in kelder en 

garages zijn er vetvrije keramische vloertegels met bijhorende plint 

voorzien, type LO CONCEPT of gepolierd beton. Keuze LO CONCEPT. 

16.2. Muurbekleding

Er zijn muurtegels voorzien in de badkamers (9m²).  De voorziene 

handelswaarde voor deze tegels bedraagt € 35,00-/m², in deze ruimten 

zijn er geen plinten voorzien.  Ook de muurtegels worden gekozen in een 

door LO CONCEPT aangeduide speciaalzaak. Indien geopteerd wordt 

voor duurdere wandtegels, natuursteen of een moeilijkere plaatsingsgraad 

dan voorzien, dan wordt een verrekening opgemaakt. 

16.3. Diverse opmerkingen

De inkomhal wordt betegeld in keramische tegels volgens het type 

LO CONCEPT. 

De nodige balustrades of handgrepen voor deze trappen zijn 

voorzien. 

Plaatsing van kunststof hoekprofielen is voorzien. Hoekafwerkingen 

in verstek bij vloer- en wandtegels of plinten is niet voorzien. 
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17. Keuken

Voor elk type appartement kan een aangepaste keukeninrichting 

worden uitgewerkt. Er werd een totaal budget aan keukeninrichting 

voorzien voor de som van € 5.000,00- (exclusief btw). De klant kan zelf zijn 

keuze samenstellen waarna een aangepaste offerte zal volgen. Hiertoe 

dient de klant zijn keuze te maken bij een door LO CONCEPT aangeduide 

speciaalzaak. 

Eventuele sokkels worden afgewerkt met dezelfde tegel als de 

vloer. 

18. Binnenschrijnwerk

De binnendeuren zijn van het type ‘voorgeplamuurde

schilderdeuren’ voorzien van kassement en gewone omlijsting in MDF, 

Meranti of gelijkwaardig. De kruk en scharnieren zijn in aluminium. Een 

standaard deurstop is voorzien voor elke binnendeur. 

De inkomdeuren van de appartementen zijn brandvertragende 

deuren, voorzien van een cilinderslot met driepuntsluiting. 

Op deze inkomdeuren is een vaste deurbol voorzien. 

Indien nodig wordt een vals verlaagd plafond voorzien daar waar 

nodig om verluchtingsbuizen ed weg te werken.  

Sleutelcombinatie

Er is een centraal sleutelsysteem voorzien. Dit betekent dat de 

appartementssleutel eveneens de berging opent en alle 

gemeenschappelijke ingangen. 
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19. Schilderwerken

De muren van de traphal (gemeenschap) worden als volgt 

afgewerkt : 

- opzuiveren van muren en plafonds

- opstoppen waar nodig

- schuren van muren en plafonds

- 1ste laag primer

- 2de laag structuurverf (fijn)

- 3de laag beschermende afwerkingslaag

Alle deuren uitmondend in de gemene delen, alsook de lift-

omkastingen, worden geschilderd.  

De omkastingen op kelderniveau worden niet geschilderd. 

20. Buitenaanleg

De terrassen van de gelijkvloerse appartementen worden 

uitgevoerd met een natuursteenvloer, bestemd voor buiten en passend bij 

de gevelbepleistering. (keuze door LO Concept).

De tegels worden geplaatst op een gestabiliseerd zandbed. De terrassen 

die zich op de verdiepingen bevinden worden afgewerkt door middel van 

hardhouten beplanking (type Bankirai of gelijkwaardig) 

De openbare voetpaden worden herplaatst daar waar nodig.

De oprit en toegang naar de garages en autostaanplaatsen wordt 

uitgevoerd in nidagravel of betonklinkers geplaatst in gestabiliseerd zand. 

De nodige afwatering is voorzien. 

De nodige afsluitingen en beplantingen worden voorzien zoals op 

plan aangeduid. 

Brievenbussen  &  Pictogrammen

Er is een aluminium brievenbusgeheel voorzien met vermelding van 

de busnummers. Eveneens wordt het gebouw voorzien van de nodige 

pictogrammen. 
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21. Nuttige info
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5. NUTTIGE INFO

21. Nuttige info

Inlichtingen en verkoop :

Lo Concept nv

Burgemeester Vermeulenlaan 20

B-9080 LOCHRISTI

T: 09/355 24 63   -

M: info@loconcept.be

Veiligheidscoördinator : Keuze tegels / faience / laminaat :

VANHULLE TEGELCENTER

KARREWEG 54  - 9870  ZULTE

Maureen Tempelaere – 09/242 91 73

maureen.tempelaere@tegelcenter-vanhulle.be

Keuze keukens : Keuze sanitair :

NIJVERHEIDSSTRAAT 22 – B-8020  OOSTKAMP

TEL: 050/ 822 640 WEGGEVOERDENLAAN 5 – B-8500 KORTRIJK

Nele Ghekiere – 0471/69.58.04 - nghekiere@vanmarcke.be
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1/ Principe

De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de 

architect en conform de “technische beschrijving” die de koper erkent ontvangen te hebben.  

Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt 

de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten :

- de plannen bij de basisakte en in voorkomend geval, de 

gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte

- de “technische beschrijving” die summier de uit te voeren

werken en de te gebruiken materialen omschrijft

- de notariële basisakte met het bijhorend reglement van de 

mede-eigendom

2/ Voorlopige & Definitieve oplevering

De algemene aannemer bepaalt het ogenblik waarop het appartement zich in staat van 

oplevering bevindt, rekening houdend met het feit dat kleine, nog uit te voeren werken, geen 

hinderpaal kunnen opleveren voor het opleveren van het appartement. 

De voorlopige oplevering van de appartementen zal plaatshebben binnen de 15 dagen na 

de uitnodiging door de aannemer aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden tussen 

hen, eventueel in het bijzijn van de afgevaardigde van de aannemer. Deze uitnodiging zal 

gebeuren per gewone brief. De koper mag en kan zich laten vervangen door een 

deskundige voor zover deze in het bezit is van een getekende volmacht door de koper. De 

voorlopige oplevering van het appartement aldus opgemaakt, verbindt volkomen de koper. 

Het geheel is op te leveren, borstelschoon met verwijdering van alle puin, afval en vuilnis.  

Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot een tegenstrijdig onderzoek van het 

goed. Dit onderzoek zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-

verbaal van oplevering dat ondertekend zal worden door partijen. 

Dit proces-verbaal zal al de zichtbare gebreken vermelden.  Het pv van de voorlopige 

oplevering zal eveneens de termijn vermelden, nodig voor de uitvoering van de opmerkingen 

die in het pv zullen voorkomen.  Onmiddellijk na de uitvoering van deze werken zal de 

oplevering definitief zijn voor wat betreft de zichtbare gebreken.  De tienjarige 

verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering van het appartement. 

3/ Verkoopprijs

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : de verlichtingselementen van de appartementen, het 

binnenschilderwerk in de privatieven, de telefooninstallaties, de zonnewering en de 

decoratiewerken. Geen enkel meubel zal voorzien zijn met uitzondering van de meubels die 

beschreven worden in deze “technische beschrijving”.

De aansluitingen voor water, gas, elektriciteit, distributie, internet en telefoon vallen ten laste 

van de koper. 

De aanduidingen van huidige beschrijving vervangen en vervolledigen de aanduidingen van 

de plannen, 

4/ wederzijdse verbindingen van partijen

De aannemer is ertoe gehouden het verkochte pand te leveren overeenkomstig de basisakte.  

De koper is ertoe verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan onder alle 

waarborg naar rechte. 

De koper(s) zijn ertoe gehouden het gebouw te onderhouden zowel privatief als 

gemeenschappelijk, volgens het onderhoudsboekje, die opgenomen is in het algemeen 

reglement van mede-eigenaars.  De bezoeker, de toekomstige eigenaar of de eigenaar zal 

geen toegang hebben tot de werf tenzij hij begeleid wordt door een afgevaardigde van de 

aannemer en dit na uitdrukkelijke afspraak.  

Zelfs in dit geval zal ieder bezoek tot en met de voorlopige oplevering gebeuren op het 

volledige risico van de bezoeker, de toekomstige eigenaar of eigenaar en zonder dat deze 

enig verhaal zal kunnen uitoefenen op de architect of aannemer in geval van ongeval tijdens 

een voormeld bezoek. 
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5/ Wijzigingen

Indien de koper wijzigingen wenst aan de oorspronkelijke plannen van privatieve delen, 

ofwel andere materialen wenst dan deze beschreven in de hem ter hand gestelde “technische 

beschrijving”; dan zal hij deze veranderingen bij tijds aan de aannemer dienen aan te 

vragen, zodat het vastgestelde werkschema niet zou worden verstoord.  Deze wijzigingen 

mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, gevel en 

balkdragende muren.  

Indien de aannemer van oordeel is dat hij de gewenste aanpassingen kan aanbrengen; dan 

zal hij aan de koper een kostprijsberekening voorleggen. 

Dit document en het aangepaste plan zal voor de aanvang van de gewenste wijzigingen 

voor akkoord door de koper en aannemer ondertekend dienen te worden. Vanzelfsprekend 

zal de opleveringsdatum verlengd worden met de tijd nodig voor de uitvoering van deze 

supplementaire werken. Voor de voorlopige oplevering is het de koper niet toegelaten 

werken te laten uitvoeren door derden of door zichzelf, uitgezonderd met schriftelijke 

toelating van de aannemer. 

6/ Materialen

De bouwheer behoudt zich het recht om wijzigingen aan onderhavige “technische 

beschrijving” aan te brengen of bepaalde materialen en voorzieningen te vervangen door 

gelijkaardige, zonder nadeel te berokkenen aan de voorziene kwaliteit.  Huidige 

beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. De aandacht van de 

kopers wordt erop gevestigd dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte 

algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, 

veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen 

waarvoor noch de architect noch de aannemer verantwoordelijk kunnen gesteld worden.  

De beschrijvingen en merken opgesomd in de “technische beschrijving” mogen niet gewijzigd 

worden. Enkel in geval van overmacht of voor redenen buiten de wil van de aannemer. 

Iedere vervanging mag enkel gebeuren door een gelijkwaardige of betere kwaliteit. 

7/ Plannen

De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de 

verplichtingen overeengekomen tussen de architect en de aannemer. 

De binnenhuisinrichting is niet inbegrepen in dit ereloon. De plannen die aan de kopers 

overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de koopcontracten.  Zij werden 

ter goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als basis genomen voor de 

gegevens voorkomend in de notariële akten. 

Alle op de tekeningen of inde “technische beschrijving” genoemde maten, zijn plus/minus 

maten. De secties der kolommen en balken worden vastgesteld door de ingenieur, onder 

toezicht van de architect. Zichtbare kolommen en balken zullen als normaal beschouwd 

worden, evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plannen.  

De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met 

uitzondering van wat hierboven beschreven werd. 

De verschillen die er zouden kunnen zijn in min op meer, bijvoorbeeld voor wat betreft de 

oppervlakte, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen.  In geen geval kunnen 

partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of 

vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen.  

8/ Veiligheid

De aannemer stelt een veiligheidscoördinator aan die er voor moet zorgen dat het 

supplementair risico dat ontstaat als gevolgd van de interactie van de verschillende 

aannemers wordt ingedijkt. De veiligheidscoördinator moet voor aanvang der werken een 

veiligheids- en gezondheidsplan opstellen zodat de aannemers deze informatie kunnen 

verwerken en hiermee rekening kunnen houden. 

Tijdens de werkzaamheden zal de veiligheidscoördinator regelmatig de werken controleren 

op erop toe te zien dat de preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd en hij 

zal dit bijhouden in verslagen. Aan het einde der werken bezorgt hij de aannemer een 

postinterventiedossier met alle maatregelen die men moet nemen bij latere onderhouds- of 

verbouwingswerken.  

9/ EPB - verslag

Het EPB-verslag is voorzien volgens de wettelijke bepalingen. Daarnaast stelt de 

bouwpromotor tijdig een EPB-verslaggever aan die alle nodige maatregelen voor het 

bepalen van het E-PEIL zal doorgeven aan de architect.  Hij zal een startverklaring opmaken 

en indienen voor de start van de werken en zal aan het einde van de werken een EPB-

Verslag afleveren. 

Opgemaakt te ………………………, op ………………………………..

Voor akkoord, Lo Concept nv, voor akkoord, de koper
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ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN :

10% van de totale waarde (grondwaarde + bouwwaarde) wordt betaald bij de 

koopovereenkomst. Deze aanbetaling wordt afgetrokken van de grondwaarde die bij het 

verlijden van de akte volledig dient te worden betaald. 

Vervolgens dient men rekening te houden met volgende betalingsschijven voor de 

constructiewaarde van de appartementen : 

1ste schijf 15% na het bekomen van de bouwvergunning

2de schijf 10% na afbraak en bouwrijp maken terrein 

3de schijf 10% bij plaatsing van de vloerplaat 1ste verdiep

4de schijf 10% bij plaatsing van de vloerplaat 2de verdiep

5de schijf 10% bij plaatsing van de kapconstructie

6de schijf 10% bij plaatsing van de leidingen

7de schijf 10% bij plaatsing van het buitenschrijnwerk

8ste schijf 10% bij plaatsing van de bevloering

9de schijf 10% bij plaatsing sanitaire toestellen

10de schijf 5% bij voorlopige oplevering en vóór afgifte 

van de sleutels
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Onderstaand vindt u een overzicht van de voorziene elektrische installatie in de privatieve 

delen. De hoeveelheden zijn steeds per ruimte afzonderlijk opgegeven. 
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