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BOUWHEER:    VANPOL VVRL 

     KREKEBEKESTRAAT 3 

     8610 KORTEMARK 

 

BOUWPLAATS:    Westendelaan 266 

8434 Westende 

                                                                                               

        

 VERKOOP:    Immo François 

      Leopoldlaan 85 

      8430 Middelkerke 

      Tel. 059/460 460  

 

 ARCHITECT:    Architectenbureau Verlinde en Partners 

      Oostendestraat 227 

      8820 Torhout 

      Tel. 050/216 958   

   

 INGENIEUR STABILITEIT:  STUDIE & ARCHITECTENBUREAU 

      GEERT ROTSAERT BVBA 

      HOOGLEDESTRAAT 31 

      8610 KORTEMARK 
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I DE CONSTRUCTIE 

 

 

1. Stabiliteit 

-Funderingen: 

De aard van de funderingen is in functie van de natuur van de bodem en de funderingen 

worden aangezet op palen. 

 

-Dragende structuur: 

De dragende structuur is opgebouwd uit dragend metselwerk en/of betonkolommen-

betonbaken en vloerplaten. 

 

2. Metselwerken 

 

-Ondergrondse werken: 

De ondergrondse werken zullen uitgevoerd worden in betonwanden, kolommen en balken. 

Metselwerk volgens de plannen. 

 

-Dragend opgaand metselwerken(snelbouw porotherm 14cm of gelijkwaardig): 

Het dragend metselwerk wordt overwegend uitgevoerd in keramische snelbouwblokken type 

porotherm. 

 

-Gevels en muren: 

De voorgevel wordt uitgevoerd in façadesteen.                                                                                                                         

De terrassen worden uitgevoerd in gewapend beton (kleur en textuur gevel te bepalen door 

architect) 

 

-De niet dragende binnenwanden: 

De niet dragende binnenwanden worden  uitgevoerd in keramische snelbouwblokken van +-

10cm dik. 

 

-Waterkering: 
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De nodige vochtbarrières tegen opstijgend vocht zijn voorzien. 

 

3. Isolaties 

 

-Gevelisolatie: 

De gevels worden geïsoleerd door middel van geëxtrudeerde polystyreen of gelijkwaardig. 

 

-Dakisolatie: 

De platte daken worden geïsoleerd met polystyreen of gelijkwaardig. 

  

-Vloerisolatie: 

De vloeren worden geplaatst op een chape. 

4. Verluchting 

 

De verluchting van de gesloten lokalen is voorzien bij middel van speciale verluchtingskanalen. 

 

5. Rioolnet 

 

De uitvoering van het rioleringsnet gebeurt volgens het gemeentelijk reglement. De uitvoering 

van de riolering is voorzien in PVC of polyethyleen. 

De koper is op de hoogte dat het regenwater niet wordt binnen gebracht in het 

appartementsgebouw. 

 

6. Dak verdichting 

 

De daken worden uitgevoerd in pannen die de volledige waterdichtheid van 10 jaar garandeert. 

De aflopen zijn voorzien in zink en worden aan de gevel bevestigd. Eventueel uit te voeren in 

Polyethyleen voor binnenin het gebouw. 

 

7. Terras 

 

De balkonleuningen worden uitgewerkt in aluminium met veiligheidsglas. 

 

8. Dorpels 

 

Alle dorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. 

 

II.  AFWERKING 
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1. Decoratie van de gemeenschappelijke inkomhal 

Vloer in keramiek of gelijkwaardig, met vloermat. 

Videocamera een beldrukknoppen. 

In de inkomhall wordt een brievenbusgeheel voorzien. 

Afwerking muren door middel van schilderwerk. 

De inkomhall zal een standingvol gemeen vormen. 

 

2. Plafonnering en cementeren 

 

Directe afwerking in plamuur voor plafonds. De verticale uitspringende hoeken worden 

beschermd door middel van hoekbeschermers. 

 

3. Muurbekledingen – vloerbekleding gemene delen 

 

De bevloering der gemeenschappelijke gangen worden uitgevoerd in tegels, hoogwaardig 

keramiek vloer of kunstmarmer met aangepaste plinten. 

De muurbekleding wordt uitgevoerd in bepleistering. 

Gesloten evacuatietrap in beton, muren en plafonds wit te schilderen. 

 

4. Muurbekleding-vloerbekleding-raamtabletten private delen 

 

De muurbekleding wordt uitgevoerd in bepleistering. 

 

Het volledige appartement wordt voorzien van een vloertegel van 30 x 30 tot 45x45 met 

particuliere handelswaarde €25/m².(bruto handelswaarde levering materiaal exl. Btw voor 

tegel) met aangepaste plinten met bruto handelswaarde  levering materiaal 7€/lm  excl. Btw. 

Indien men zou kiezen voor een formaat vanaf 50 x 50 zal er een meerprijs per m² gerekend 

worden voor de plaatsing. 

 

De badkamer is voorzien van faiencetegels in de douche met handelswaarde €25/m² tot op een 

hoogte van 2 m. (bruto handelswaarde levering materiaal exl. Btw voor tegel) 

 

De WC is voorzien van faiencetegels met handelswaarde €25/m² tot op een hoogte van 1,2 m 

².(bruto handelswaarde levering materiaal exl. Btw voor tegel) 

 

De keuken is voorzien van faiencetegels met handelswaarde €25/m² ter hoogte van het 

werkblad. ².(bruto handelswaarde levering materiaal exl. Btw voor tegel) 

 

Indien de koper vloeren vraagt in plaats van faience om te lijmen aan de muur is dit een 

meerprijs van 25€/m². 

 

Tegels in parketstijl +- 1m lang x 0,20m breed meerprijs 20€/m² om te plaatsen. 

 

De eventuele raamtabletten worden uitgevoerd in Jura marmer of gelijkwaardig. 
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5. Schrijn- en timmerwerk 

 

Buitenschrijnwerk: 

De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in PVC alsook van de inpandige terrassen. Alle 

ramen zijn voorzien van dubbel glas. Er worden geen screens voorzien, wel wordt er 

zonwerende beglazing geplaatst. 

De gemeenschappelijke inkomdeur wordt in PVC of  in aluminium voorzien. 

Binnen schrijnwerk: 

De inkomdeuren van de appartementen zijn voor geplamuurde verfdeuren of dergelijke met 

deurkozijn om het geheel een brandwerendheid te geven van ½ uur, uitgerust met cilinderslot. 

De binnendeuren zijn voor geplamuurde verfdeuren met deurkozijn en deuromlijsting van 

eerste keuze houtsoort of MDF-plaat. 

Alle deuren zijn voorzien van stevig hang- en sluitwerk met aangepaste sierlijke aluminium 

deurkrukken, slot- en sleutelplaten. 

Ramen worden ingeplakt. 

 

6. Sluitwerk: 

De ingangsdeur van het gebouw is voorzien van een slot met elektrische opener. De inkomdeur 

van ieder appartement zal eveneens voorzien zijn van een cilinderslot, in combinatie met dat 

van de ingangsdeuren van het gebouw. 

 

7. Sanitaire installatie: 

Voor het koud water is er een individuele teller voorzien per appartement. 

De warmwaterproductie is voorzien met rechtstreekse opwarming en is ingebouwd in de 

individuele centrale verwarmingsketel op gas. 

Alle sanitaire toestellen zijn voorzien in witte kleur en worden geplaatst zoals op de plannen 

aangeduid met eventueel kleine wijzigingen. 

Het basisprogramma slaat terug op volgende keuze: 

-een douche 

-één inbouwlavabo in porselein met 1 chrome ééngreepsmengkraan op de wastafel. De 

inbouwlavabo wordt geplaatst in een badkamermeubel met spiegel en luifel voor ingebouwde 

verlichting, onder de tablet is een onderkast met twee deuren voorzien voor handdoeken. 

-Handwasbak in het toilet in wit porselein. 

-Hangtoilet. 
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Alle sanitaire toestellen zijn aangesloten op stadswater. 

Volgende handelswaarde exl btw volgens offerte Sax  is voorzien: 

App 0.1  2.618,00€                                                                                                                                                          

App 0.2  2.495,00€ 

App 1.1  2.317,00€ 

App 1.2  2.542,22€ 

App 2.1  2.174,00€ 

App 2.2  2.901,00€ 

 

8. Centrale verwarming: 

Individuele centrale verwarming per appartement met thermostaat, is voorzien op aardgas met 

plaatstalen radiatoren. De gewaarborgde temperaturen bij een buitentemperatuur van min 

10°C zijn voorzien als volgt: 

-living-keuken 22°C 

-Slaapkamer 18°C 

-Badkamer 24°C 

 

9. Elektrische installatie: 

 

De installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de heersende veiligheidsnormen en de 

voorschriften van de bedelingsmaatschappij. Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het 

bakeliet type Niko of gelijkwaardig en Cebec gekeurd. Een voldoende aantal lichtpunten met 

armaturen zijn voorzien in de gemene delen, gangen en trapzalen, bedienbaar met drukknopen 

op minuterie. 

Individuele teller per appartement met zekeringskast. De installatie omvat verder: 

  

Living en open keuken: 2 lichtpunten en 6 stopcontacten + extra stopcontact volgens 

apparaten  die voorzien zijn + 2 dubbele stopcontacten voorzien boven werkblad 

 Badkamer: 1 lichtpunt + lichtpunt boven lavabo  

Slaapkamer: 1 lichtpunt en 3 stopcontacten 

 Toilet:  1 lichtpunt 

 Hall:  1 lichtpunt en 1 stopcontact 

 Nachthall: 1 lichtpunt en 1 stopcontact 

 Berging: 1 lichtpunt en 1 stopcontact 

 

In de hoofdslaapkamer is telkens distributie voorzien. 

De individuele automatische zekeringen van private leidingen bevinden zicht in de berging. Alle 

onderdelen zijn in witte bakeliet. De installatie bevat geen lusters, ballons of lampen in de 

private delen. 
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Elk appartement is voorzien van een videofoon gecombineerd met de inkomdeur van de 

algemene inkom. 

 

10. Keukeninrichting: 

 

Een volledig ingerichte keuken is voorzien met onder-en bovenkasten. Deze zullen geplaatst 

worden volgend de nog op te maken detailplannen. Zijn mede voorzien:  

Toestellen Siemens: 

Combi/oven-micro CM585AGSO 

Kookplaat   ET651BF17E 

Koelkast   KI20RV20 

Dampkap   LI97RA530 

Vaatwas   SN614XOOAE 

 

 Sanitair Franke: 

 Spoeltafel   AZX651 

 Kraan   301730 (Galileo) 

 

Particulier handelswaarde excl. BTW voor keuken met toestellen: volgens lijst hieronder.  

Te bestellen bij keukens Vervan. 

 

App 0.1  6.933,00€ 

App 0.2  6.802,00€ 

App 1.1  6.700,00€ 

App 1.2  7.445,00€ 

App 2.1  6.403,00€ 

App 2.2  7.261,00€ 

 

11. Lift: 

 

Alle appartementen worden bediend met een uitgeruste lift. Deze lift is voorzien voor minimum 

4 personen en zal uitgevoerd worden met schuifdeuren.  Eveneens is de lift voorzien van alle 

nodige veiligheidssystemen volgens de heersende normen. 

 

12. Brandbeveiliging: 

 

Alle voorzieningen, in het bijzonder brandvrije deuren, haspels en poederblussers worden 

indien nodig geplaatst volgens de door de brandweer gestelde vereisten. 

 

13. Schilderwerken: 

 

De ingangen, gemeenschappelijke gangen en trapzalen worden afgewerkt opgeleverd door de 

promotor. 

Het schilderwerk of behangwerk in de private delen is ten laste van de kopers. 

 

14. Telefoon: 

 

Het buizennet voor de aansluiting telenet en proximus is voorzien per appartement. 
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15. Tellers/nutsvoorzieningen: 

 

Het huren van tellers voor elektriciteit-water-gas-tv distributie en telefoon zijn ten laste van de 

kopers. De aansluiting ervan ten laste van de koper. 

 

16. Carpot met fietsberging: 

 

Er is per appartement mogelijkheid tot aankoop van een carport met afsluitbare fietsberging 

achteraan. Er wordt voor de fietsberging geen rolluik maar een schuifdeur voorzien. 

In de fietsberging wordt 1 lichtpunt + 1 stopcontact voorzien. 

 

 

 

17. Vuilnislokaal: 

 

Er is een gemeenschappelijk vuilnislokaal voorzien achteraan in de tuin. 

 

18. Tuin: 

 

De tuin vooraan en achteraan de gelijkvloerse appartementen zijn privé en zullen ontdaan 

worden van bouwpuin en worden vlak genivelleerd. 

Beplanting en tuinafsluitingen zijn niet voorzien en alzo ten laste van koper. 

 

19. Postinterventie 

 

Kostprijs postinterventie is ten laste van de koper. 

 

20. Kosten Basisakte 

 

Kostprijs basisakte is ten laste van de koper. 

 

III.  OPMERKINGEN 

 

a) Plannen: 

a. De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, zijn opgemaakt 

ter goeder trouw door de architect. Indien afwijkingen zich voordoen, zowel in min of 

in meer zullen deze beschouwd worden als aanvaardbare verschillen die in geen 

geval de eis tot welk danige schadevergoeding door één der partijen rechtvaardigen. 

 

b) Lastenboek: 

De aannemer-verkoper behoudt zich het recht detailaanduidingen van het huidige 

lastenboek te wijzigen indien deze nodig geacht worden door de verkoper, de architect 

of door de bevoegde administratieoverheden. 
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c) Wijziging van gebruikte materialen: 

De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met materialen die in de 

beschrijving aangegeven zijn. Alle materialen zijn van eerste keus en bepaald om het 

gebouw als een stevig en esthetisch geheel af te leveren. 

Op advies van de architect behoudt de promotor zich het recht om wijzigingen aan te 

brengen in de keuze van materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen 

aan de kwaliteit van de constructie. Dergelijke wijzigingen kunnen zich in principe 

voordoen om welbepaalde economische en commerciële redenen, namelijk verdwijning 

van de markt van de voorziene materialen, leveringstermijnen, onverenigbaar met de 

normale gang der werken, enz… 

d) Erelonen van de architect en de ingenieur: 

De erelonen van de architect en de ingenieur zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze 

erelonen behelzen de verplichtingen die normaler wijze eigen zijn aan een architect, met 

uitzondering van deze die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen 

die eventueel zou aangevraagd zijn door de koper. 

e) Werken uitgevoerd door derden: 

Het is de koper niet toegelaten werken van on het even welke aard, voor de definitieve 

overname van het gebouw door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke 

toelating van de bouwpromotor. 

De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het hier een nieuw gebouw 

betreft en lichte zettingen in het begin van de bewoning normaal kan zijn en lichte 

barstjes veroorzaken, waarvoor de bouwheer niet verantwoordelijk kan gesteld worden. 

f) Dit bestek bevat 10 bladzijen en  werd opgemaakt om te voegen bij de 

verkoopovereenkomst en zal steeds als bijlage eraan vasthangen. Deze beschrijving 

beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven suggesties van 

inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie. 

Dit document wordt in 2 exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. 

Het lastenboek bestaat uit 10 pagina’s, alle genummerd en geparafeerd door de cliënt. 

  (schrijven “gelezen en goedgekeurd voor uitvoering”) 

 

Voor akkoord,      Voor akkoord, 

Handtekening Koper:     Handtekening Verkoper: 

 
 

 


