
projectlupulus.be
 Te midden van de Groene Gordel 
... en op een boogscheut van Brussel.

PROJECT LUPULUS
nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 
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Op een boogscheut van Brussel. 
Snel verbinding met het openbaar vervoer, 

vlak voor de deur. 

Te midden van de Brabantse kouters.
In het groene Pajottenland.  

Pal in het centrum van Asse. 
Alle faciliteiten nabij.  

PROJECT 
LUPULUS

OMGEVING
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 Zalig vertoeven in het centrum. 
Gelegen in het hart van Asse. 
Eén zijde heeft zicht op de Markt, een 
andere grenst aan de Hopmarkt. Mak-
kelijk parkeren ondergronds. Stap bui-
ten en beleef het centrum met zijn vele 
restaurants, cafés en winkels. 

Genieten van leven in een stad op een 
boogscheut van Brussel.

LIGGING
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 In het project Lupulus werd gestreefd naar 
materialen met hoogwaardig bestaan. Door het team 
van ontwerpers werden nauwkeurig de materialen ge-
selecteerd aan de hand van kleur en kwaliteit. 

Tijdens de bouw van uw project wordt samen met de 
ontwerpers samen gezeten om de juiste materialen 
per ruimte uit te kiezen. 

PROJECT LUPULUS MATERIALEN

 Te midden in het centrum van Asse ontwikke-
len wij een nieuwbouwproject, genaamd Lupulus.

De naam ontlenen wij van het latijn wat betekent hop. 
Tot twintig jaar geleden bepaalde hop het landschap 
van Asse. Vandaag wordt de hopcultuur nog steeds 
gevierd met de Hopduvelfeesten. 

Daarnaast grenst het project Lupulus aan de Hop-
markt. 

PROJECT LUPULUS
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 Project Lupulus draagt klasse en kwaliteit hoog in het vaandel. 
Het architectenteam koos elke materiaalsoort zorgvuldig uit. 

Het commercieel lastenboek omschrijft alle voorziene zaken in detail.

OVERZICHT

 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande werken, aanpassingen in uitvoering en 
materialen zijn mogelijk indien de architect promotor deze wenselijk acht. 
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PARKING
INRIT ONDERGRONDSE 

PARKING / FIETSENBERGING
+

TOEGANG TOT BINNENZONE

• Plaats voor 41 wagens - makkelijk toegang  
 via de gemeenschappelijke traphallen naar  
 de appartementen. 
• Bovengrondse stopplaats voor 5 wagens. 
• Ondergronds + bovengrondse 
	 fietsenberging.
• Overdekte afvalplaats.

TOEGANG TOT BINNENZONE
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BLOK A - B - C - D - E

BLOK A

BLOK B

BLOK C

BLOK E

BLOK D
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APPARTEMENT A.0.1 APPARTEMENT A.0.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 86,21 m2

Terras: 20,90 m2

Tuin: 60,95 m2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 106,40 m2

Terras: 29,90 m2

Tuin: 83,50 m2

Gelijkvloers verdiep +1

Gelijkvloers
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PROJECT LUPULUS

APPARTEMENT A.0.3

 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande werken, aanpassingen in uitvoering en 
materialen zijn mogelijk indien de architect promotor deze wenselijk acht. 

nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 121,10 m2

Terras: 24,06 m2

Tuin: 67,20 m2

Gelijkvloers
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APPARTEMENT A.1.1 APPARTEMENT A.1.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 92,47 m2

Terras: 8,09 m2
gegevens

2 slaapkamers
Opp: 108,48 m2

Terras: 11,36 m2

verdiep +1
verdiep +1
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APPARTEMENT A.2.1

 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande 
werken, aanpassingen in uitvoering en materialen zijn mogelijk, indien de architect 
promotor deze wenselijk acht. 

PROJECT LUPULUS
nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 113,14 m2

Terras: 30,25 m2

Verdiep +2 Verdiep +3
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APPARTEMENT A.2.2 APPARTEMENT A.2.3

gegevens
1 slaapkamers
Opp: 90,01 m2

Terras: 17,57 m2
gegevens

1 slaapkamers
Opp: 119,80 m2

Terras: 43,60 m2

verdiep +2 verdiep +3

verdiep +2

verdiep +3
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APPARTEMENT B.0.1 APPARTEMENT B.1.1

gegevensgegevens
2 slaapkamers
Opp: 90,78 m2

2 slaapkamers
Opp: 112,34 m2

Terras: 22,40 m2

Tuin: 62,56 m2

Terras: 7,40 m2

gelijkvloers

verdiep +1
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APPARTEMENT B.1.2

 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande werken, aanpassingen in uitvoering en 
materialen zijn mogelijk indien de architect promotor deze wenselijk acht. 

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 112,48 m2

Terras: 14,57 m2

verdiep +1

PROJECT LUPULUS
nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 
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APPARTEMENT B.2.1 APPARTEMENT B.2.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 146,64 m2

Terras: 54,74 m2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 122,66 m2

Terras: 61,90 m2

verdiep +2 verdiep +3

verdiep +2 verdiep +3
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APPARTEMENT C.1.1 APPARTEMENT C.1.2

gegevensgegevens
1 slaapkamers
Opp: 98,53 m2

1 slaapkamers
Opp: 78,81 m2

Terras: 28,86 m2 Terras: 13,29 m2

verdiep +1

verdiep +1
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APPARTEMENT C.1.3 APPARTEMENT C.2.1

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 106,24 m2

Terras: 10,13 m2 gegevens
3 slaapkamers
Opp: 162,84 m2

Terras: 72,12 m2

verdiep +1

verdiep +2

verdiep +3



3736

 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande 
werken, aanpassingen in uitvoering en materialen zijn mogelijk, indien de architect 
promotor deze wenselijk acht. 

PROJECT LUPULUS
nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 
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APPARTEMENT C.2.2 APPARTEMENT C.2.3

gegevensgegevens
2 slaapkamers
Opp: 118,34 m2

3 slaapkamers
Opp: 159,38 m2

Terras: 29,19 m2

Terras: 33,57 m2

verdiep +2

verdiep +3

verdiep +3verdiep +2
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APPARTEMENT D.0.1 APPARTEMENT D.0.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 81,60 m2

Tuin: 49,30 m2

Terras: 20,10 m2

gegevens
1 slaapkamers
Opp: 91,60 m2

Tuin: 6,03m2

Terras: 16,53 m2

gelijkvloers
gelijkvloers
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APPARTEMENT D.1.1 APPARTEMENT D.1.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 81,60 m2

Terras: 7,94 m2
gegevens

2 slaapkamers
Opp: 87,68 m2

Terras: 7,95 m2

verdiep +1 verdiep +1
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APPARTEMENT D.2.1 APPARTEMENT D.2.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 130,76 m2

Terras: 12,83 m2
gegevens

2 slaapkamers
Opp: 106,07 m2

Terras: 33,76 m2

verdiep +2 verdiep +3

verdiep +2 verdiep +3
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gegevens
2 slaapkamers
Opp: 79,03 m2

Tuin: 40,52 m2

Terras: 22,50 m2

APPARTEMENT E.0.1

 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande werken, aanpassingen in uitvoering en 
materialen zijn mogelijk indien de architect promotor deze wenselijk acht. 

gelijkvloers 

PROJECT LUPULUS
nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 
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APPARTEMENT E.1.2

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 82,60 m2

Terras: 7,89 m2

APPARTEMENT E.1.1

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 77,03 m2

Terras: 8,58 m2

verdiep +1

verdiep +1
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APPARTEMENT E.2.2

gegevens
1 slaapkamers
Opp: 112,10 m2

Terras: 31,05 m2

APPARTEMENT E.2.1

gegevens
2 slaapkamers
Opp: 105,81 m2

Terras: 25,14 m2

verdiep +2 verdiep +3

verdiep +2 verdiep +3
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 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande 
werken, aanpassingen in uitvoering en materialen zijn mogelijk, indien de architect 
promotor deze wenselijk acht. 
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LASTENBOEK

1. RUWBOUWWERKEN

1.1. GRONDWERKEN
De  grondwerken worden  volgens  de  gewens-
te  afmetingen uitgevoerd teneinde de onder-
grondse parking, de funderings-, kanalisatie- en 
rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. 

1.2. FUNDERING 
De  aanzet van de fundering zal  een zuiver en uniform 
vlak vertonen en zal een voldoende  grondweerstand 
hebben om de fundering van het gebouw op de grond 
over te dragen.
De aanduiding van de funderingen op de plannen  van 
de	architect	 zijn	 enkel	 indicatief	 en	 	worden	definitief	
bepaald door  de  studie van de ingenieur stabiliteit, die 
zich baseert op de resultaten van het bodemonderzoek, 
uitgevoerd door een gespecialiseerd  laboratorium en 
de berekening van de belastingen van het gebouw met 
de gebruiksbelastingen.

Aldus bepaalt de ingenieur stabiliteit het funderings-
type, de afmetingen en betonsamenstelling. De aar-
dingslus is voorzien onder de fundering.  Een  water-
dichte isoleerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder de 
metselwerkmuren aangebracht.

1.3. RIOLERING
Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in PVC/PE, volgens 
de geldende voorschriften en volgens het ontwerp van 
de architect/uitvoerder.
De diameters van de buizen zijn aangepast om het de-
biet van de diverse regen- en afvalwaters op te vangen.
Het rioleringsnet wordt voorizen van de nodige schep-
putten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste 
reukafsluiters, en aangesloten op het openbaar net vol-
gens de geldende voorschriften.
Het gebruik van een vergruizer (groenten, afval, toilet, 
etc.) wordt niet toegestaan.

gewerkt met een houten beplanking, en/of keramische 
tegels volgens keuze van de leidinggevende architect.

1.4.4 Buitenoverkapping
De buitenoverkapping behoren tot de appartementen 
met tuin. De dakconstructie wordt voorzien volgens de 
keuze van de architect. De wandinvulling van de ber-
ging zelf, is niet voorzien. Deze is wel toegelaten als 
persoonlijk aandeel. De constructie en afwerking moet 
uniform zijn volgens de voorschriften van de architect.  

1.5. ISOLATIE
1.5.1. Akoestische isolatie
Het project  bevindt zich in een binnenstedelijke omge-
ving met publieke functies in de directe nabijheid. Voor 
de geluidsklasse wordt dan ook rekening gehouden met 
een ‘normaal akoestisch comfort’.
De constructies tussen de appartementen onderling zul-
len voldoen aan de richtlijnen van de EPB-verslaggever.

De muren tussen de appartementen worden ontdubbeld 
en voorzien van isolatie.
Dekvloeren worden zwevend uitgevoerd in de apparte-
menten op een akoestische isolatie om contactgeluiden 
te minimaliseren.

Rondom de muren en de chape wordt eveneens een iso-
lerende strook aangebracht, zodat de dekvloeren onaf-
hankelijk zijn.

1.5.2. Thermische isolatie
De gevel wordt voorzien van een thermische isolatie 
(dikte conform EPB-regelgeving bij Bouwaanvraag).
Voor het dak wordt er isolatie in PUR of gelijkwaardig voor-
zien (dikte conform EPB-regelgevingbij Bouwaanvraag). 

1.6. GEVEL
De buitengevels zijn voorzien van paramentsteen of ge-
lijkwaardig, met uitzondering van de gevel die behou-
den blijft en die zal worden gekaleid. Dit alles volgens 
de plannen.

1.7  DAK
1.7.1. Daken
Het hellend dak wordt opgebouwd als volgt
• draagstructuur, volgens de studie van de ingeni-
eur;
• thermische isolatie waar nodig (zie 1.5.2);
• de nodige dichtingslagen
• dakpannen, kleur en type te bepalen door  
 architect

1.4. STRUCTUUR 
1.4.1. Beton
Worden uitgevoerd in gewapend beton of prefabbeton:
• vloer- en dakplaten;
• balken, wanden en kolommen nodig voor een 
goede constructie, dit alles volgens de gegevens en on-
derrichtingen van de ingenieur stabiliteit;
• trap en liftkern, indien nodig volgens de stabili-
teitsberekeningen;
• de trappen in de gemene delen;
• andere door de ingenieur stabiliteit aangeduide 
componenten.

De vloeren en de dragende wanden van de kelder wor-
den uitgevoerd in waterdicht gewapend beton. De vloe-
ren en wanden worden als een monoliet geheel gereali-
seerd met waterkeringen in de hernemingsvoegen. .  Ook 
de eventuele zettingsvoegbanden zijn waterdicht.
De architectuurplannen zijn dienaangaande zuiver indi-
catief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de 
stabiliteitsberekeningen.
Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, vol-
doen aan de Belgische normen ter zake.

1.4.2. Metselwerk
1.4.2.1 Dragend metselwerk
Het metselwerk voor het binnenspouwblad van de ge-
vels en de dragende binnenwanden worden uitgevoerd 
in betonblokken, snelbouw, kalkzandsteen of        gelijk-
waardig.
De buitengevels zijn voorzien van paramentwerk volgens 
keuze architect.

1.4.2.2 Niet dragend metselwerk
De niet dragende scheidingswanden worden uitgevoerd 
in snelbouwsteen of gelijkwaardig.

1.4.3 Terrassen
De uitpandige terrassen van de appartementen worden 
uitgevoerd in prefab beton. De kleur en de oppervlak-
testructuur worden bepaald door de leidinggevende 
architect. Alle uit- en inpandige terrassen worden af-

Het plat dak wordt opgebouwd als volgt
• draagstructuur, volgens de studie van de ingeni-
eur;
• hellingsbeton waar nodig;
• thermische isolatie waar nodig (zie 1.5.2);
• de nodige dichtingslagen.

1.7.2. dakafvoeren
De zichtbare regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in 
zink. De weggewerkte afvoeren worden uitgevoerd in 
PE of PVC.
De      afwatering van de  terrassen (verdiepingen) ge-
beurt via een aansluiting op de afvoer of via spuwers.

1.8. Buitenschrijnwerk
1.8.1. Buitenschrijnwerk
Het geheel van deze werken wordt uitgevoerd in alu-
minium. Type en kleurkeuze worden bepaald door de 
leidinggevende architect.
Alle opendraaiende  delen  sluiten luchtdicht tegen  
de   vaste kaders door middel van rondlopende dich-
tingstrips.
De ramen worden geplaatst met aangeduwde compri-
banden welke nadien vakkundig worden aangespoten 
met een elastischekit ten einde een perfecte dichting te 
waarborgen.
Om een gedegen ventilatie en verluchting mogelijk te 
maken zal, indien de ruimte voorzien is van buitenramen, 
minstens één venster opendraaiend zijn en worden ver-
luchtingsroosters geplaatst volgens de  EPB-norm.

1.8.2. lnkomdeurgeheel
De  inkomdeuren aan   de  gevels  worden  uitgevoerd 
in aluminium met glas of met een invulpaneel in hout of 
aluminium.

1.8.3. Beglazing
Het buitenschrijnwerk van de appartementen wordt 
voorzien van een isolerende beglazing (K-waarde vol-
gens voorschriften EPB).

1.8.4. Poort
De ondergrondse parking zal aan de straat afgesloten 
worden met inzinkbare palen. De parking op niveau -1 
wordt afgesloten een automatische sectionaalpoort. De 
vormgeving, type met kleur zal bepaald worden door 
de architect.
Per parkeerplaats is één afstandsbediening voorzien.

Er	 is	 een	 fietsverbinding	 voorzien	 tussen	 de	 Arsenaal-
straat en de Hopmarkt.
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De	fietstoegangen	vanuit	de	Arsenaalstraat	alsook	van-
uit de Hopmarkt zullen worden afgesloten dmv een me-
talen hekwerk. De juiste uurregeling ervan zal worden 
bepaald door de syndicus. 

De bouwheer behoudt zich het recht om gedurende de 
garantieperiode   van de automatische sectionaalpoort 
op niveau -1,  in naam en  ten laste van de eigenaars 
een onderhoudscontract af   te  sluiten.
Het parkeren op niveau -1 zal gebeuren dmv een open 
staanplaats. Het privatief afsluiten van de staanplaats 
kan enkel en alleen mits goedkeuring via de bouwheer 
en uit te voeren door de bouwheer aan te duiden aan-
nemer na voorleggen van de meerprijs aan de koper 
ervan.
De gemeenschappelijke binnentuin wordt afgesloten 
dmv een metalen hekwerk, waarbij de vormgeving, type 
en kleur worden bepaald door de architect. 

2. AFWERKING

2.1 VLOEREN
2.1.1. Gemeenschappelijke delen
In de gemeenschappelijke delen wordt een keramische 
vloer - type: Inalco Magma 60x60 - voorzien met bijho-
rende plinten.
De tegels en de kleuren   worden gekozen door de lei-
dinggevende  architect.
De vluchttrappen en trapbordessen worden uitgevoerd 
in keramische tegels of prefab. 
De kelder wordt uitgevoerd in gepolierde beton. 
Achter de gemeenschappelijke inkomdeur wordt                          
een vloermat voorzien omrand met een metalen vloer-
kader.

2.1.2. Privatieve delen
In de basisprijs van het appartement is de levering en 
plaatsing van keramische vloertegels (aan de opgege-
ven handelswaarden) opgenomen voor de natte ruimtes 
(zoals aangeduid op de verkoopplannen alsook bijlage).
De budgetten zijn opgenomen in het afwerking- en tech-
niekendiagram, zie bijlage.
Plaatsing ervan is in de prijs begrepen, evenals het op-
voegen met een grijze of witte cementvoeg. De vloer-
tegels worden geplaatst volgens de regels van de 
kunst met een regelmatige voeg. Voor de plaatsing 
wordt	uitgegaan	van	een	niet-gerectificeerde	tegel	van	
45x45cm, rechte plaatsing. Speciale patronen, friezen, 
speciale formaten zullen deel uitmaken van een verre-
kening. In samenspraak met onze gespecialiseerde toon-
zaal kan een voorstel worden uitgewerkt voor plaatsing   
van  speciale  patronen ,  speciale    formaten,    speciale 
voegen, natuursteen, etc.

regelmatige voeg. Voor speciale patronen, friezen, spe-
ciale formaten (kleiner of groter dan 25x40cm), kleur 
op kleur voegen, natuursteen, ... kan in samenspraak met 
onze gespecialiseerde toonzaal een voorstel worden uit-
gewerkt, maar zal deel uitmaken van een verrekening.

2.2.3. Ondergrondse parking (niv-1)
De wanden van de ondergrondse parking worden uitge-
voerd in zichtmetsel werk  of  gladde beton .

De privatieve bergingen worden opgetrokken in zicht-
metselwerk of  gladde beton en niet geschilderd. 

2.3. PLAFOND
2.3.1. Gemeenschappelijke delen
De plafonds van de gemeenschappelijk delen worden 
glad bezet en geschilderd afgewerkt. De plafonds in 
de trap   hallen worden glad bezet en geschilderd afge-
werkt of uitgevoerd in geschilderd zichtbeton.

2.3.2. Privatieve delen
De vlakke betonplafonds van de appartementen worden 
voorzien van een uitvlaklaag
De verlaagde plafonds/omkastingen worden uitgevoerd 
in gipskartonplaten voor het wegwerken van de leidin-
gen, uitgezonderd in de bergingen.

2.3.3. Ondergrondse parking
De plafonds in de ondergrondse verdieping worden uit 
gevoerd  in gladde beton en  niet geschilderd.

2.4. BINNENDEUREN
De     inkomdeuren  van  de  appartementen  zijn  brand-
vertragend  en   voorzien van veiligheidsbeslag, spi-
onoogen een meerpuntssluiting. Deze deuren    worden    
voorzien    met een brandweerstand van Rf = 30’.
De binnendeuren van de appartementen worden uitge-
voerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een houten om-
lijsting en  voorzien van deurbeslag.

In de gemeenschappelijke delen worden, volgens de gel-
dende brandweervoorschriften al dan niet brandweren-
de deuren  voorzien.

2.5. VENSTERTABLETTEN
Aan alle ramen wordt tussen de raamdaggen een raam-
tablet in stenen versie of houten variante geplaatst, 
waarbij de vormgeving, type en kleur worden bepaald 
door de architect.  
2.6. SCHILDERWERKEN
De muren en plafonds van de gemeenschappelijke ink-
omgehelen en de liftsassen worden geschilderd opgele-
verd, evenals  alle gemeenschappelijke deuren.

Onder de keukenkasten wordt bevloering voorzien, 
onder het ligbad of de douche niet. De keuze van de 
vloertegels dient te gebeuren bij de speciaalzaak, aan-
geduid door de bouwheer.
Waar geen wandtegels worden geplaatst, zal een bijho-
rende plint geplaatst   worden.
De keramische vloertegels worden gelijmd op de chape.
Indien door welke reden dan ook (bv. door de aard van 
de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht spe-
ciale of bijkomende eisen   te stellen  aan    de  chape,   
dienen  deze vóór aanvang der werken duidelijk en 
schriftelijk gemeld te worden door middel van een bij-
zonder bestek.
Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dek-
vloer, moet de koper, volgens de Belgische norm, reke-
ning houden met het gevaar op scheurvorming ten gevol-
ge van de hydraulische  krimp.

De budgetten zijn opgenomen in het afwerking- en tech-
niekendiagram, zie bijlage.

2.1.3. Ondergrondse parking
De vloer van de ondergrondse parking wordt uitgevoerd 
als een betonnen vloer volgens keuze van de architect.
Aan	 ieder	 appartement	 zal	 een	 fietsenstalplaats	 wor-
den  gekoppeld. Extra stalplaatsen zijn mits meerprijs 
beschikbaar.

2.2 WANDEN
2.2.1. Gemeenschappelijke delen  bovengronds
De inkomhallen kunnen worden naar een ontwerp van de 
architect decoratief aangekleed.
De wanden in de lifthallen worden glad bezet en ge-
schilderd.
De  wanden in de traphallen worden glad bezet en  ge-
schilderd.

2.2.2. Privatieve delen
Alle  wanden  van de appartementen worden  schilder-
klaar opgeleverd. Extra uitvullagen alsook het schilde-
ren van plafond en wanden binnen in het appartement 
dient door de koper worden voorzien.

In de  badkamer(s) word rond  het  bad                                                                                                 
en de douche faience  voorzien tot op plafondhoogte.
Type: RAK surface 30x60 - beschikbaar in 12 kleuren. 

De budgetten zijn opgenomen in het afwerking- en tech-
niekendiagram, zie bijlage.

Plaatsing is in de prijs begrepen, even als  het opvoe-
gen  met een witte of grijze voeg. De wandtegels wor-
den geplaatst volgens de regels van de kunst met een 

De inkomdeuren van de appartementen worden enkel 
aan de zijde van de gang geschilderd.

De    architect  kiest  de  kleuren   van het schilderwerk.  
Voor de privatieve  delen zijn geen schilderwerken voor-
zien.

2.7. BRIEVENBUSSEN
Per  appartement wordt een  brievenbus    met slot voor-
zien. 

2.8. TRAPPEN PRIVATE DELEN
In de duplexappartementen wordt standaard een hou-
ten trap voorzien.

2.9. TERRASSEN
De gelijkvloerse terrassen worden uitgevoerd in kerami-
sche tegels - type RAK surface - volgens keuze architect.
De overige terrassen worden afgewerkt met een houten 
beplanking of gelijkwaardig geplaatst op een onder-
structuur.

2.10. BUITENAANLEG
De bouwheer verzorgt de buitenaanleg.
De  kosten voor de aanleg zijn ten laste van de bouw-
heer. Het onderhoud  is gemeenschappelijk en ten laste 
van de gemeenschap van eigenaars. De bouwheer be-
houdt zich het recht om gedurende de garantie periode 
van de aanplantingen, in naam en ten laste van de eige-
naars een onderhoudscontract af te sluiten.
In de binnentuin worden passende verlichtingsarmaturen 
gekozen door de architect.
De omgevingswerken worden afgewerkt na volledige 
beeindiging van de bouwwerken.
In	de	buitenaanleg	is	een	fietsberging	alsook	een	afval-
lokaal voorzien. 

3.TECHNISCHE IN STALLATIES

3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De   elektrische installatie  beantwoordt aan de voor-
schriften van de stroomleverende maatschappij, de 
brandvoorschrift en het   AREI.
Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse 
installatie, zowel privatieve als gemene d elen, gekeurd 
worden door een door de overheid erkend controleor-
ganisme.
De verlichtingsschakelaars en de bewegingsdetectoren 
in de gemeenschappelijke delen zijn zowel voor het bo-
vengronds als het ondergronds gedeelte aangesloten op 
een regelbare tijdschakelaar.
Alle gemeenschappelijke delen zijn voorzien van de no-
dige branddeuren, uitgeruste brandcentrale, rookkoe-
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pels, veiligheidsverlichting en pictogrammen conform 
de geldende wetgeving. De bouwheer behoudt zich het 
recht om gedurende de garantieperiode van de brand-
centrale, in naam en ten laste van de eigenaars een on-
derhoudscontract af te  sluiten.

3.1.1. Gemeenschappelijke delen
De zone vóór de inkomdeur wordt verlicht door een 
lamp met schemerschakelaar. De elektriciteitsverdeling 
van de algemene delen wordt aangesloten op de alge-
mene elektriciteitsmeter .
Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende 
verlichtingsarmaturen gekozen door de architect.
Noodverlichting en pictogrammen worden geplaatst op 
punten aangegeven in het brandweer verslag en con-
form de geldende wetgeving.

3.1.2. Privatieve delen
Elk appartement heeft een individuele meter, welke op-
gesteld wordt in een gemeenschappelijk meterlokaal.
De individuele  verdeelborden staan in het apparte-
ment. Elk bord is voorzien van automatische zekeringen 
en   verliesstroomschakelaars.
Aan de toegangsdeur van het appartement is een apar-
te beldrukknop voorzien. 
In elk appartement worden de  verplichte rookdetecto-
ren voorzien.
In de privatieve delen worden de leidingen voor de licht-
punten voorzien, alsook de schakelaars en stopcontacten.
Er worden  geen  verlichtingsarmaturen  voorzien in de 
privatieve delen met uitzondering van de terrassen.

Elektriciteitsvoorzieningen per appartement:

inkomhal:
• 1 lichtpunt;
• 2 bedieningen;
• 1 stopcontact.
wc:
• 1 lichtpunt ;
• 1 bediening.
berging :
• 1 lichtpunt;
• 1 bediening.

woonkamer:
• 2 lichtpunten;
• 2 bedieningen;
• thermostaat;
• videofoon
• 5 stopcontacten;
• aansluitpunt tv;
• aansluitpunt tel.

Type van de armaturen volgens de keuze architect. De 
volledige installatie in de kelder is in opbouw.

privatieve berging:
• 1 lichtpunt;
• 1 bediening;
• 1 stopcontact. 

3.2. SANITAIRE IN STALLATIE
De gemeenschappelijk waterafname punten zijn aange-
sloten op de respectievelijke gemeenschappelijke wa-
termeter (geplaatst in het technisch lokaal). De meter is     
voorzien   van een afsluitkraan geplaatst ter hoogte van 
de watermeter.

De aanvoerleidingen warm en koud water worden uitge-
voerd in VPE buis of gelijkwaardig. De afvoeren worden 
uitgevoerd in PE, bestand tegen hoge temperaturen.

De ganse installatie wordt conform de voorschrift en van 
de waterleverende maatschappij uitgevoerd met inbe-
grip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en 
andere toebehoren.
Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voor-
zien in berging of badkamer.

Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwar-
ming.

Voor de totaliteit van de sanitaire toestellen en toebeho-
ren wordt een particuliere handelswaarde voor levering 
en plaatsing voorzien zoals hieronder opgegeven. (zie 
bijlage)

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen 
maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opge-
geven door de bouwheer. De levering en plaatsing van 
de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaan-
koopprijs van de appartementen zoals aangeduid op de 
verkoopplannen.

Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden 
gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst 
moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te 
houden met een eventuele bijkomende kostenverreke-
ning van het wijzigende leidingen plaatsingswerk. Indien 
speciale bijkomende voorzieningen (aanpassen elektri-
sche installatie, sanitair , leidingwerk, verzwaren ver-
warmingsinstallatie, ...) nodig zijn, zal de installateur op 
basis van de gegevens van de toonzaal de eventuele 
supplementaire plaatsingskosten kunnen verrekenen.

keuken:
• 1 lichtpunt ;
• 1 bediening;
• 1 lichtpunt bovenkasten;
• 1 bediening;
• 1 stopcontact per standaard voorzien toestel;
• 2 stopcontacten op het aanrecht.

slaapkamer 1:
• 1 lichtpunt;
• 1 bediening;
• 3 stopcontacten. 

badkamers:
• 1 voeding voor spiegelverlichting;
• 1 lichtpunt;
• 1 bediening;
• 2 stopcontacten.

nachthal:
• 1 lichtpunt;
• 2 bedieningen.

per extra slaapkamer/dressing/bureau/overige:
• 1 lichtpunt;
• 1 bediening;
• 3 stopcontacten.

algemeen:
• 1  stopcontact wasmachine;
• 1 stopcontact droogkast;
• 1 stopcontact cv-ketel;
• 1 verdeelbord met zekeringen.
• 1 stopcontact internet

Het aantal lichtpunten is verschillend per appartement. 
Op het grondplan per appartement staat een correcte 
weergave van het aantal punten en schakelaars die in 
het budget voorzien zijn.
Extra schakelaars, stopcontacten, lichtpunten, domotica, 
ed kunnen mits meerprijs worden uitgevoerd. Een lijst van 
de meerprijs ervan is beschikbaar bij de bouwheer.  De 
uitvoering ervan moet gebeuren via de door de bouw-
heer gekozen uitvoerder.

Ingebouwde spots in dragende  constructies zijn enkel   
mogelijk mits afspraak met de klantenbegeleiding en 
akkoord van de leidinggevende architect. 

3.1.3. Ondergrondse parking
Hier worden passende verlichtingsarmaturen voorzien 
met verlichte drukknoppen/bewegingssensoren aange-
sloten op een regelbare tijdschakelaar. Verlichtingsni-
veau  volgens   geldende normen.

In de basisprijs van het appartement is de levering en 
plaatsing  van de sanitaire toestellen inbegrepen.
Particuliere handelswaarde voor levering sanitaire toe-
stellen (incl. B.T.W.) werd opgenomen in het afwerkings- 
en techniekendiagram , zie bijlage.

3.3. KEUKENINSTALLATIE
In de basisverkoopprijs wordt een keuken voorzien met 
kastenensemble en elektrische toestellen met een han-
delswaarde zoals hieronder opgegeven.

Het betreft een standaard pakket van inox spoelbak en 
elektrische apparaten, te weten : dampkap, oven, kook-
plaat, vaatwasser en koelkast.

Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keuken-
meubelen en -toestellen kiezen in overleg met de keu-
kenfabrikant, aangesteld  door  de bouwheer.
Particulier handelswaarde voor levering en plaatsing 
keuken  (excl. B.T.W.) werd opgenomen in het afwer-
kings- en techniekendiagram, zie bijlage.

3.4. VERWARMINGSINSTALLATIE
In het afwerkings- en techniekendiagram (zie bijlage) 
staat opgenomen welke ver warmingsuitrusting in de ver-
schillende woonvertrekken is voor zien : radiatoren
/ vloerverwarming, thermostaatkranen (geen thermosta-
tische kranen aan de radiatoren in de ruimte waar de 
klokthermostaat staat), sierradiator,...
De productie van warm water is gecombineerd van het 
type doorstroom en verzekert een warmwaterproductie.
De individuele gasmeters voor de appartementen wor-
den opgesteld in een gemeenschappelijk
meter lokaal.
In de verschillende woonvertrekken worden plaatstalen 
paneelradiatoren voorzien, welke gelakt zijn in gebro-
ken wit. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met 
volgende temperaturen, bij een buitentemperatuur van 
-1O graden C:

• Woonkamer                                 22 graden C
• Keuken                                        22 graden C
• slaapkamers/ bureau/overige        18 graden C
• badkamer/ douche                       24 graden C

De volledige unit wordt gestuurd door middel van een 
digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met 
dag- en nachtregeling zodat een economische werking 
bekom en wordt. De inplanting van de thermostaat wordt 
vooraf door de architect en de installateur vastgelegd, 
en kan niet worden gewijzigd.
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3.5. VERLUCHTING EN VENTILATIE
Ventileren gebeurt op basis van mechanische toevoer en 
mechanische afvoer via een centraal ventilatiesysteem; 
volgens EPB richtlijnen.

Indien een droogkast wordt geplaatst, dient deze van 
het condenserende type te zijn.

Het plaatsen van open en /of gesloten haard en is niet 
mogelijk, met uit zondering van de bovenste apparte-
menten net onder dak en dit na bespreking en goedkeu-
ring van bouwheer en architect.

3.6. LIFTINSTALLATIE
Het appartementsgebouw beschikt over een moderne 
liftinstallatie. De liften zullen voldoen aan de normen en 
veiligheidsvoorschriften.

De keuze in afwerking wordt bepaald door de leiding-
gevende architect.

De liften zullen pas in dienst gesteld worden na opleve-
ring door de gemeenschap van eigenaars en na goed 
keuring door een erkend controleorganisme. De bouw-
heer behoudt zich het  recht  om  gedurende de ga-
rantieperiode van de lift, in naam en ten laste van de 
eigenaars een onderhoudscontract af te sluiten .

3.7. VIDEOFONIE
Een volledige videofooninstallatie verbindt elk appar-
tement met de toegangspoort aan de straatzijde en de 
inkomhal van het respectievelijke gebouw.
Elk appartement beschikt over een  binnenpost van de 
videofoon over een drukknop voor het bedienen van het 
elektrische deurslot van de inkomdeur.

3.9. TOEGANGSCONTROLE
De toegangspoorten naar het binnengebied worden ’s 
nachts gesloten en dit van 19u tot 7u. Iedere bewoner 
krijgt een sleutel van alle poorten om toegang te verkrij-
gen tot het binnengebied, de bovengrondse en onder-
grondse	fietsenstalling.

Aan de zijde van het binnengebied wordt een knop 
naast elke toegangspoort voorzien om bewoners buiten 
te laten.

4. ALGEMEEN

4.1. PLANNEN
Kwaliteiten concept van het gebouw zijn vast. De bouw-
heer kan echter te allen tijde de hierboven beschreven 

4.2. TOEZICHT OP UITGEVOERDE WERKEN, 
 STUDIES
Het ereloon van de ontwerpers is   inbegrepen in de  
verkoopprijs.
Indien de koper echter zou overgaan tot grondige  wij-
zigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toe-
gestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon ge-
vraagd worden.
Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelden 
door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde ar-
chitect en ingenieur, zijn ten laste   van  de  koper.

4.2.2. Architect
Betreffende architectuur wordt de studie en het toezicht 
op de werken uitgevoerd door AR archictecten Johan 
Rutgeerts en Markey&Schelstraete interieurarchitectuur 
hier genoemd “de architect”.

4.2.3. Ingenieur Stabiliteit
Betreffende stabiliteit wordt de studie en het toezicht uit-
gevoerd door Ingenieursbureau Stabicom, hier genoemd 
“de ingenieur stabiliteit”.

4.2.4. Veiligheidscoördinatie
Betreffende veiligheidscoördinatie wordt de studie en 
het toezicht uitgevoerd door AVG consulting, hier “de 
veiligheidscoördinator” genoemd.

4.2.5. Energieprestaties (EPB)
Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatiere gelgeving 
van kracht. Voor de gebouwen waarvoor een aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend, gel-
den eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat 
(EPB-eisen). lmpact heeft conform deze regelgeving een 
energieverslaggever aangesteld.
Hierdoor kunnen wij garant staan voor een energiezuinig 
ontworpen appartement dat voldoet aan de strengste 
eisen m.b.t. isolatiewaarden (K40), energieprestaties 
(E50) en ventilatie en degelijke luchtverversing in  alle 
kamers. 

Voor het verbouwingsgedeelte Blok C, zijn de wettelijke 
voorwaarden thermische isolatie: max. U-waarden en als 
energieprestatie E90. Maar er zal gestreefd worden om 
de nieuwbouwwaarden zo dicht mogelijk te benaderen. 

De energieverslaggeving wordt uitgevoerd door AVG 
consulting hierna “de EPB-verslaggever” genoemd.

4.3.  NUTSVOORZIENINGEN
Alle aankoppelings-,aansluitings-, plaatsings -, indienst , 
stellings-, keurings-, verbruiks- en abonnementskost en 

materialen en/of installaties of de verwerking ervan wij-
zigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden en 
in overleg met de architect.

De plannen van het appartement welke aan de koper 
overhandigd werden, dienen als basis voor het opstel-
len van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de 
afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen 
op de plannen als  louter indicatief te beschouwen.
Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, 
ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen.

De plannen van de appartement en werden te goeder-
trouw opgemaakt door de architect  na meting  van  het 
terrein.

De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer 
hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaard-
bare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op 
één of andere wijze zouden wijzigen.

Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te wor-
den aanzien als “circa” maten .

Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthe-
tische overwegingen van algemeen belang zijn toege-
laten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers .

De secties en de positionering van balken en kolommen 
worden bepaald door de leidinggevende ingenieur. 
Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal be-
schouwd worden, evenals sommige leidingen, verlaag-
de plafonds, putdeksels, e.d. al dan niet vermeld op de 
plannen. Eveneens behoudt de bouwheer zich het recht 
om de grootte van de schachten aan te passen in functie 
van de studie uitvoeringsdossier. Tevens zijn de getoon-
de materialen en kleuren slechts een impressie en niet 
bindend.

Krimp of zettingsbarsten veroorzaakt door temperatuur-
schommelingen of door zettingen van het gebouw, vallen 
niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en 
de ontwerpers. Zij zijn geen reden tot het uitstellen van 
betalingen. Het betreft hier verschijnselen inherent aan 
de natuur van het gebouw.
Het ontwerp streeft het normaal akoestisch comfort 
na, zoals bepaald in de norm NBN S01-400-1 (2008) 
‘Akoestische criteria voor woongebouwen’. Omwille van 
bouwtechnische of andere redenen wordt op sommige 
punt en afgeweken van de criteria in deze norm:
Het criterium voor luchtgeluidisolatie tussen lokalen bin-
nen een zelfde woning wordt niet nagestreefd.

van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, tele-
foon, internet, riolering, TV-FM distributie alsook de uit-
breidingskosten van het openbaar net zijn niet in de ver-
koopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van 
de kopers.

Het waterleidingsnet van het gebouw wordt aangesloten 
op het openbare waterleidingsnet. Dit wordt volgens de 
reglementen opgemaakt en door de openbare maat-
schappij uitgevoerd. De watervoorziening gebeurt met 
de verschillende individuele en gemeenschappelijke me-
ters. De aansluitings- en verkavelingskosten voor deze 
meters, de abonnementskosten en de verbruikskosten 
worden verdeeld door de syndicus of de bouwheer en 
zijn ten laste van de kopers.

De aansluitings- en verkavelingskosten voor deze meters 
en abonnementskosten worden verdeeld door de bouw-
heer of de syndicusen zijn ten laste van de kopers.

De aansluitings- en verkavelingkosten voor deze meters 
en de abonnementskosten zijn ten laste van de kopers. 
De gemeenschappelijke delen worden verrekend vol-
gens de afname en verdeeld door de syndicus en de 
bouwheer.
Telefoon- en teledistributie voor de appartementen wor-
den voorzien per individueel appartement. Het in dienst 
stellen en de abonnementskosten zijn ten laste van de 
koper. De gemeenschappelijke delen worden verrekend 
volgens afname en verdeeld door de syndicus of bouw-
heer.

Volgende individuele aansluitingen zijn voorzien: elektri-
citeit, water, telefoon, teledistributie en gas indien nodig 
voor verwarming. De kosten voor de meters, tellerbor-
den, etc., de aansluitingskosten op het openbaar net, de 
eventuele drukverhogingsinstallaties, de eventuele ver-
kavelingskosten daartoe en alle andere installaties van 
- en constructies nodig voor de nutsmaatschappijen zijn 
ten laste van  de  koper.
Dit geldt    tevens   voor de werken uit te  voeren  door 
andere openbare diensten en of nutsmaatschappijen.
Bijkomend wordt op deze kosten een coördinatie fee van 
10% aangerekend.

Om praktische redenen zal de energieleverancier door 
de bouwheer worden vastgelegd, dit voor het eerste 
jaar na opening van de  meters.
Om het de bouwheer toe te laten in de winterperiode 
het gebouw tijdig af te werken zal er mogelijk dienen 
verwarmd te worden. Het verbruik van verwarming en 
van droogstoken valt ten laste van de koper.
De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de 
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kosten van de nutsleidingen aan de bouwheer voldoen, 
op voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks aan 
de nutsmaatschappijen. Het gaat om werken die ver-
plicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden 
uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele 
werken	 specifiek	 verbonden	aan	de	 uitvoering	 van	de	
nutsaansluitingen.

De bouwheer zal de wettelijk verplichte keuringen van 
de technische installaties in zijn opdracht laten uitvoeren 
en bij voorlopige oplevering een keuringsverslag aan 
de koper bezorgen. Als niet alle sanitaire eindtoestel-
len (kranen, douchekop, spoelbak, ...) evenals het ge-
heel waarin deze in verwerkt dienen te worden, via de 
bouwheer worden besteld, dan kan de sanitaire instal-
latie niet gekeurd worden en kan bijgevolg het water bij 
oplevering niet in dienst worden gesteld. In voorkomend 
gWweval dient de  koper zelf in te staan voor keuring 
en indienststelling van de sanitaire    installatie.

4.4. FACTURATIE
De facturatie zal gebeuren in schijven volgens de bouw-
waarde.

Voorschot bij aankoop; 5% wordt bij het verlijden van 
de notariële akte in mindering gebracht van het gron-
daandeel.
Aandeel in de kosten van de basisakte: bij het verlijden 
van de notarële akte. 

De bouwwaarde werd bepaald in volgende schijven 
  
• 14% na funderingsplaat
• 10% na vloerplaat gelijkvloers
• 10% na vloerplaat 1ste verdieping
• 10% na vloerplaat 2de verdieping
• 6% na vloerplaat duplexverdieping
• 10% na dakbedekking
• 10% na plaatsing schrijnwerk ramen
• 5% na plaatsen leidingen sanitair en electriciteit
• 5% na plakwerken
• 5% na chape, vloeren en faiences
• 5% na afwerken sanitair, verwarming en 
 elektriciteit
• 5% na binnenschrijnwerk en plaatsen keuken
• 5% vóór voorlopige oplevering
De facturatie van de hierboven vermelde schijven ge-
schiedt pas na de uitvoering ervan en wordt vermeer-
derd met het gangbare btw tarief.
De betaling van de facturen dient te gebeuren binnen de 
10 dagen na factuurdatum.
Een attest van uitvoering van de werken, afgeleverd 
door de leidinggevende architect, zal worden toege-
voegd aan iedere factuur.

werken aan de buitenschil van  het gebouw.
Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van 
afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, 
toch een supplementaire plaatsingskost kan aangere-
kend worden. Wijzigingen van afwerking kunnen aan-
leiding geven tot verlengingen van de uitvoeringstermijn.
Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uni-
formiteit van de gemene delen veranderen, zijn    niet   
mogelijk.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden 
werken uit te voeren op de werf   vóór de voorlopige 
oplevering.

Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte 
van de voorziene afwerkingsbudgetten (nl. keuken, sani-
tair, vloeren) niet wenst te laten uitvoeren door de bouw-
heer (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd 
te worden en er mogen geen problemen ontstaan met 
reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer alge-
meen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan 
zal de koper · maximaal 60% van het aangegeven bud-
get kunnen recupereren.  Dit bedrag zal in mindering ge-
bracht worden van de laatste betaalschijf.  Zulke zaken 
zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de 
bouwheer uit het contract kunnen genomen worden.
Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf 
of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit 
als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige 
oplevering van zijn privatieve delen.
De bouwheer wordt in dit geval ontslaan van alle ver-
antwoordeljkheid en garantie ten opzichte van de ko-
pers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden 
uitvoeringstermijn. Elke vorm van ingebruikname geldt 
eveneens als aanvaarding van de voorlopige opleve-
ring.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden 
na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de ko-
pers aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van 
deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk 
ook geweigerd worden door de architecten/of bouw-
heer.

Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, 
in functie van de werfplanning. De kostprijzen van ge-
vraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door 
de bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben geen 
waarde zolang ze niet schriftelijk  zijn  bekrachtigd. In 
dit bestek  zijn    alle   afwerkingen   duidelijk   opge-
geven.

4.5. MATERIALEN, HANDELSWAARDEN EN
 MERKAANDUIDINGEN
De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn 
verbintenis uit te voeren.
Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via 
een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek 
door de bouwheer tot hem gericht in verband met de 
totstandkoming van de door hem aangekochte kavel.
Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze 
periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat 
met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de 
vrijheid laat aan de bouwheer inzake    keuze van mate-
rialen, kleuren    enz.

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of 
andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te ge-
bruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, 
in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden 
door architect, ingenieur, bevoegde overheden, verze-
keringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen 
of omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen de 
privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan 
verbeteren, of nog omdat de bouwheer in de loop van 
de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of 
nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te bren-
gen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op 
de markt van de voorziene materialen, minderwaarde 
in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingenin de le-
vering, faling van de leveranciers of onderaannemers  
enz., behoudens voor de materialen die door de kopers 
worden gekozen in functie van de afwerking van hun pri-
vatieve delen.

Indien in de loop van het project normen of richtlijnen 
wijzigen, behoudt de bouwheer het recht de uitvoering 
hieraan			aan	te	passen.		Eventuele		financiële				gevolgen			
vallen ten laste van de kopers.

In het lastenboek wordt meerdere malen de benaming 
“handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan 
te worden de particuliere verkoopprijs, inclusief BTW 
van de materialen.  De plaatsingskost is in de opgege-
ven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

4.6. WIJZIGINGEN DOOR DE KOPERS
Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen 
wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de 
standaard voorzieningen (aan de afwerking of de lay-
out van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat 
de bouwheer/ontwerper hierover zijn akkoord geeft.  
Kunnen geenszins uit de aanneming onttrokken worden: 
technieken, aanpassing van de constructieve delen of 

4.7 AFSLUITINGEN EN BEZOEK BOUWPLAATS 
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden 
voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van 
de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestem-
ming heeft of vergezeld is van de architect of van de 
vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend 
tijdens de werkuren.

Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouw-
sector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op 
eigen risico.
De   bezoekers  moeten zich in alle geval schikken naar 
het bouwplaatsreglement.
De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor onge-
vallen die zich op de bouwplaats  kunnen voordoen.
Dit  lastenboek werd opgemaakt  op   07/07/2017  en   
het bevat 68 genummerde pagina’s.
De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de 
aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.

Ingeval de overheid het plaatsen van brandblusappa-
raten zou opleggen, zullen alle kosten daaraan verbon-
den, namelijk huur- of aankoopprijs, de plaatsingskost en 
dergelijke, ten laste van de kopers vallen in evenredig-
heid tot hun aandeel in de gemene delen.
Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en 
ondertekend door de koper en de verkoper. Elke par-
tij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te 
hebben. De koper verklaart hier bij dat hij grondig ken-
nis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is.
De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen 
andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit las-
tenboek vermeld.

Datum:

De koper:    De verkoper: 
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 Disclaimer: Deze beelden geven een sfeerbeeld weer van de geplande 
werken, aanpassingen in uitvoering en materialen zijn mogelijk, indien de architect 
promotor deze wenselijk acht. 

PROJECT LUPULUS
nieuwbouwproject aan de markt te Asse. 
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48,5	  incl	  btw 40	  incl	  btw 40	  incl	  btw 48,5	  incl	  btw 25€	  incl	  btw 40	  incl	  btw
M2 M2 M2 M2

1 A.0.1 86,21 20,9 60,95 168,06
2 A.0.2	  (duplex) 106,4 29,9 83,5 219,8
3 A.0.3 121,1 24,06 67,2 212,36
4 B.0.1 90,78 22,4 62,56 175,74
apotheek B.0.2	  (apotheek) 208,68 -‐ -‐ 208,68
tandarts C.0.1	  (tandarts) 328,76 29,14 -‐ 357,9
5 D.0.1 81,6 20,1 49,3 151
6 D.0.2 91,6 16,53 6,03 114,16
7 E.0.1 79,03 22,5 40,52 142,05

M2 M2 M2 M2
8 A.1.1 92,47 8,09 -‐ 100,56
9 A.1.2 108,48 11,36 -‐ 119,84
10 B.1.1 112,34 7,4 -‐ 119,74
11 B.1.2 112,48 14,57 -‐ 127,05
12 C.1.1 98,53 28,86 -‐ 127,39
13 C.1.2 78,81 13,29 -‐ 92,1
14 C.1.3 106,24 10,13 -‐ 116,37
15 D.1.1 81,6 7,94 -‐ 89,54
16 D.1.2 87,68 7,95 -‐ 95,63
17 E.1.1 82,6 7,89 -‐ 90,49
18 E.1.2 77,03 8,58 -‐ 85,61

M2 M2 M2 M2
19 A.2.1	  (duplex) 113,4 30,25 -‐ 143,65
20 A.2.2(duplex) 90,01 17,57 -‐ 107,58
21 A.2.3(duplex) 119,8 43,6 -‐ 163,4
22 B.2.1(duplex) 122,66 61,9 -‐ 184,56
23 B.2.2(duplex) 146,64 54,74 -‐ 201,38
24 C.2.1(duplex) 162,84 72,12 -‐ 234,96
25 C.2.2(duplex) 118,34 33,57 -‐ 151,91
26 C.2.3(duplex) 159,38 29,19 -‐ 188,57
27 D.2.1(duplex) 130,76 12,83 -‐ 143,59
28 D.2.2(duplex) 106,07 33,76 -‐ 139,83
29 E.2.1(duplex) 112,1 31,05 -‐ 143,15
30 E.2.2(duplex) 105,81 25,14 -‐ 130,95
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