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ALGEMEEN 
 
Kelder 
inrit vanuit de Pirschlaan 
private garages: 1 dubbele garage + 9 garages 
private bergingen: 3 bergingen  
2 trappenhuizen + liften 
vuilnislokaal en lokalen tellers water, gas en elektriciteit 

  
Gelijkvloers 
4 appartementen: 8/GV01 + 8/GV02 + 5A/GV01 + 5A/GV02 
2 inkoms voor appartementen + videofoon + brievenbussen 
 
1ste Verdieping 
Via de trappen en liften bereikt men de verschillende verdiepingen: 
3 appartementen: 8/0101 + 8/0102 + 5A/0101 
 
2de Verdieping 
Via de trappen en liften bereikt men de verschillende verdiepingen: 
3 appartementen: 8/0201 + 8/0202 + 5A/0201 
 
Documenten architectuur en stabiliteit 
Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen opgemaakt door DB-architecten Bvba en 
volgens de stabiliteitstudie, opgemaakt door de DB-architecten Bvba. De bouwheer en alle 
aannemers zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van bovenvernoemde studiebureaus. 
Nochtans kunnen na raadpleging van de architect en ingenieur wijzigingen of aanpassingen 
aangebracht worden die nuttig of noodzakelijk zijn omwille van esthetiek, of techniek of vereist door 
de administratie. 
 

A. DE RUWBOUW 
 

A.1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN 
Villa Tiki wordt opgetrokken in duurzame materialen van de eerste kwaliteit en vrij van alle gebreken 
die de soliditeit en/of de esthetische gaafheid van het gebouw zouden kunnen schaden. 
A.1.1. Het afsluiten van de bouwplaats 
De bouwheer zorgt - op zijn kosten - voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting 
moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt 
aan de voorschriften van de Gemeente Koksijde terzake. Haar onderhoud valt ten laste van de 
bouwheer gedurende de ganse tijd van de aanneming. De bouwheer heeft evenwel het recht 
publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd 
op kosten van de bouwheer. 
A.1.2. Diverse aansluitingen 
De voorlopige aansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer. De definitieve 
aansluitingskosten op water, elektriciteit, gas, distributie en telefoon vallen ten laste van de koper 
evenals de waarborgen en diverse vergoedingen die voortvloeien uit de aansluiting. 
 
A.2. DE GRONDWERKEN, UITGRAVINGEN EN GRONDOPRUIMING 
De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van 
sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. 
In de aannemingssom zijn begrepen: alle uitgravingen in het algemeen, het uitbreken en wegvoeren 
van oud metselwerk, het stutwerk, de beschoeiingen, enz... 
De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de aard van de grond die 
de last van het gebouw moet kunnen dragen. De uitgravingen zijn loodrecht en behoorlijk gestut 
teneinde ongevallen te voorkomen. Het bodemonderzoek werd toevertrouwd aan een erkend 
bodemdeskundige die zich met de studie en de conceptie gelast. 
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A.3. DRAAGSTRUCTUUR EN GEVELS 
De keldermuren worden opgetrokken in beton of metselwerk, meegaand opgevoegd. 
Teneinde een goede isolatie te verkrijgen worden de opgaande buitenmuren uitgevoerd op volgende 
wijze: 
- de buitenzijde in machinale steen of beton volgens ontwerp architect; 
- de spouw tussen de gevelsteen en de binnenmuur is voorzien van een aangepaste en uiterst 
verzorgde isolatie, dewelke vastgehecht is aan de binnenmuur; 
- het binnendeel der buitenmuur is in gebakken aarde snelbouwblokken of beton; 
- dragende wanden worden opgebouwd uit beton of metselwerk in tralieblokken of in volle of holle 
betonblokken volgens de plannen die het voorwerp zijn van een studie uitgevoerd door DB-
architecten Bvba. Kleur en structuur van de gevelmaterialen is te bepalen door de architect. 
 
A.4. NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN 
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk met snelbouwstenen 
of volle of holle betonblokken dikte 9, 14 en 19 cm, achteraf met gips gepleisterd, naargelang de 
keuze van de architect. 
 
A.5. NATUURSTEEN  
De natuursteenplaten voor de vloer, de muurbekleding en dorpels zijn afkomstig van kwalitatieve 
steengroeven. Kleur, structuur en herkomst te bepalen door de architect. Alle stenen worden met de 
grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, zulks conform de schetsen, profielen en tekeningen. 
Alleen de architect beslist terzake.  
 
A.6. GEWAPEND BETON 
De betonstudie gebeurt conform aan de voorschriften van de N.B.N 15 en wordt toevertrouwd aan 
DB-architecten Bvba die de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor de inplanting en de 
dimensionering van de dragende betonconstructie. De samenstelling van beton wordt bepaald door 
de verantwoordelijke ingenieur. De hoofdwapening is in staal, volgens de plannen van de ingenieur. 
De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. 
De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen 
mochten veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, dit mits 
de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Voorziene werken 
in beton: funderingsbalken, funderingsplaten, balken, kolommen, trapslede, wanden en lintelen, 
volgens studie ingenieur. 
 
A.7. VLOERPLATEN 
De vloerplaten worden uitgevoerd in volle gewapende betonplaten of predallen of gewelven volgens 
voorschriften van de ingenieur. 
 
A.8. BUITENSCHRIJNWERKEN 
Alle ramen worden uitgevoerd in aluminium of gelijkwaardig volgens keuze architect. Dikte in functie 
van de toepassing van het raam. De ramen worden voorzien van afzonderlijk afsluitbare 
verluchtingsroosters en dit volgens aanduiding op de plannen van de architect. Schuiframen zijn 
voorzien en dit volgens aanduiding op de plannen van de architect. Kleur en afwerking te bepalen 
door de architect. Alle beglaasde gedeelten bestaan uit dubbele beglazing met een K-waarde van 1,1.  
De buitendeuren aan de inkoms van het appartementsgebouw worden uitgevoerd in aluminium of 
gelijkwaardig volgens keuze architect. Kleur volgens de keuze van de architect. Siertrekkers in inox 
zullen volgens aanduiding en keuze architect aangebracht aan de buitendeuren aan de inkoms. 
 
A.9. DAKAFWERKING 
De platte daken bestaan uit een meerlaags geïsoleerde dakverdichting. Het dak vertoont een 
voldoende helling ter voorkoming van stilstaand water. De uitvoering gebeurt door een 
gespecialiseerde aannemer die de nodige waarborgen biedt mits regelmatig onderhoud. 
De afdichting van de garages zal uitgevoerd worden met gewapend bitumen en onrotbaar 
polyesterroofing of gelijkwaardig. Uitvoering door gespecialiseerde aannemer. 
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A.10. ISOLATIE 
A.10.1. Hydro-isolatie 
Overal waar nodig zal een roofing of gelijkwaardige folie aangebracht worden om indringing van 
opstijgend vocht of spouwwater te vermijden. 
A.10.2. Thermische isolatie 
Vloeren tussen de verdiepingen: het aanbrengen van een degelijke thermische isolatie 
- op de vloerplaat gelijkvloers om de warmteverliezen naar de ondergrondse verdieping op te vangen  
- op de plaat boven het plafond van de dakverdiepingen 
Spouwmuren: de gevels worden geïsoleerd conform de geldende EPB eisen. 
Glaswerk door de isolerende glaspartijen (dubbel glas met een K-waarde van 1,1) 
Het gebouw voldoet aan de wettelijke isolatienormen conform de EPB wetgeving. 
A.10.3.  Akoestische isolatie 
De dek- of chapevloeren worden geplaatst volgens het principe van de "vlottende deklaag". Op de 
thermische isolatie wordt een akoestische isolatiemengeling gelegd als uitvulling en egalisatie van de 
vloerleidingen. Daarop wordt een afwerkingschape gelegd met dikte en afwerking in functie van de 
voorziene vloerbekleding. Op de verdiepingsvloeren wordt tussen beide chapes een akoestische mat 
uit PE geplaatst. De woningscheidende wanden worden ontdubbeld door middel van metselwerk van 
verschillende dikte – respectievelijk wanden van 140 mm en 90 mm – waarbij de spouw opgevuld 
wordt met akoestische isolatie, hetzij minerale wol, hetzij schuimstofmatten. 
 
A.11. LOOD EN ZINK  
De zichtbare afvoerbuizen en goten voor het regenwater worden uitgevoerd in zink met aangepaste 
diameter, met aangepaste bevestigingsbeugels. De aannemer zal lood van voldoende dikte 
aanbrengen om de dichtheid van de blootgestelde plaatsen te verzekeren. 
 
A.12. HET RIOOLNET 
De binnenrioolbuizen van de sanitaire installatie zijn kunststofbuizen type Geberit (of gelijkwaardig). 
De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een 
vlugge lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige 
ellebogen, verbindings- en verloopstukken. De verluchtingen van de standpijpen zijn uitgevoerd tot 
boven het dak. Buitenriolering en riolering in volle grond wordt uitgevoerd met buizen in kunststof met 
Benor garantie die rechtstreeks uitmonden in stadsriool, conform de gemeentelijke verordeningen, of 
in zinkputten bij het ontbreken van stadsriool. 
 
A.13. BALKONS EN BALKONLEUNINGEN 
Geprefabriceerde fijnkorrelige architectonische betonelementen. Vorm, kleur en structuur te bepalen 
door de architect. Balkonleuningen en/of borstweringen volgens ontwerp van de architect. 
 

B. DE AFWERKING VAN HET GEBOUW 
 

De hiernavolgende voorzieningen gelden voor zover de beschreven ruimtes voorhanden zijn. Dit kan 
verschillen naargelang het type appartement. 

 
B.1. INKOM APPARTEMENTEN 
Het plan en ontwerp van de inkom wordt opgemaakt door de architect van het gebouw.  
Deurenensemble met elektrisch slot te bedienen van in het appartement via de videofoon. 
Brievenbusensemble met ingebouwde belplaat + appartementnummering + videofoon. 
Vloerbekleding in keramische tegel. In de inkom wordt een vloermat voorzien. Muren volgens de 
detailplannen van de architect en met aanwending van voorname materialen zoals: keramische 
tegels, spiegelglas, sierbepleistering en/of schilderwerk, aangepast behang of dergelijke. Verlichting 
bediend met infrarood bewegingsschakelaar.  
 
B.2. TRAPPENHUIZEN 
De bordessen tussen de deuren van de appartementen en voor de liftdeuren tot en met de bordessen 
binnen in de trappenhuizen worden bekleed met keramische tegels. De noodtrappen zijn uit beton 
met een antislipneus. Trapleuning in aluminium geanodiseerd. Muren afgewerkt met decoratief 
spuitwerk en/of schilderwerk. 
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B.3. POORTEN GARAGES 
B.3.1. Inkom kelder garage 
Sectionaalpoort met elektrische bediening (codeklavier) en afstandsbediening, type Crawford of 
gelijkwaardige. Kleur voorgelakt en te bepalen door de architect. 
B.3.2. Individuele garages 
Voorgelakte standaard metalen kantelpoorten voorzien van cilinderslot. 
 
B.4. KELDERVERDIEPING 
Betreft inrit, garages, bergingen, vuilnislokaal, lokaal tellers water, gas en elektriciteit: 
Vloer: gepolierde beton 
Muren: metselwerk proper meegaand gevoegd of bekistingsgladde betonwanden 
Plafonds: gewapende betonplaten, predallen of gewelven volgens de voorschriften van de ingenieur. 
Deuren in hout: afwerking geschilderd of laminaat  
Elektrische installatie: de nodige lichtpunten bediend met infra-rood schakelaars in 
gemeenschappelijke delen, behalve in vuilnislokaal en lokaal tellers water, gas en elektriciteit de 
nodige lichtpunten enkele richting. De nodige stopcontacten worden voorzien in de 
gemeenschappelijke delen. In de garages worden 2 stopcontacten voorzien en 1 centraal lichtpunt (2 
voor dubbele garage) voorzien van verlichtingsarmatuur en lampen. In de bergingen wordt 1 
stopcontact voorzien en 1 centraal lichtpunt voorzien van een verlichtingsarmatuur en een lamp. 
 
B.5. TUINAANLEG 
De tuinaanleg zal uitgevoerd worden volgens de plannen en instructies van de architect. De 
bouwheer behoudt zich het recht de omgevingswerken te wijzigen tot aan de voltooiing van het 
volledige appartementsgebouw. Deze omgevingswerken worden uitgevoerd van zodra de toestand 
van de werf dit toelaat en in functie van de weersomstandigheden en afhankelijk van het seizoen. 
Deze werken zijn totaal onafhankelijk van de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn voor 
de appartementen. De tuin zal zoveel mogelijk het oorspronkelijke landschap respecteren. Dit alles 
omvat nivelleren, aanbrengen van aarde boven de ondergrondse constructies, het aanbrengen van 
aangepaste beplantingen en het aanleggen van de nodige trappen naar de inkoms van de apparte-
menten. De tuinaanleg zal zoveel mogelijk de privacy van de appartementen op het gelijkvloers 
respecteren. 
 
B.6. PLEISTERWERKEN, CEMENTERING EN SPUITPLAMUUR 
De muren en de plafonds zullen vlak en zuiver afgewerkt worden met 1 laag gipsmortel. De muren in 
de natte zones van badkamers en douchecellen worden gecementeerd. Daarop worden de faiences 
gekleefd. 
De verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met gegalvaniseerde hoekijzers tot 
plafondhoogte. De plafonds worden afgewerkt met 1 laag gipsmortel of spuitplamuur of gipsplaten. 
Het pleisterwerk op de gedeelten met houten draagstructuur wordt uitgevoerd op speciaal hiervoor 
ontworpen metaalgaas of gyplat. De ramen zijn ingeplakt. Tegen het raam wordt een pleisterbindstop 
geplaatst met isolatieonderbreking. De muren van het trappenhuis (gemeenschappelijke hallen en de 
overlopen) worden eveneens afgewerkt met één laag gipsmortel. De afwerkinglaag bestaat uit 
schilderwerk of decoratief spuitwerk of bekleding. 
 
B.7. DE MUURBEKLEDING (WANDTEGELS) 
Er is een wandtegel type Atlas Concorde Seastone (verkrijgbaar in verschillende kleuren) met een 
handelswaarde van € 60,00/m² (Exclusief BTW, exclusief levering en plaatsing) voorzien, geleverd en 
geplaatst in de natte zones van badkamer en/of  douchecel. Het bad wordt eveneens uitbekleed. De 
voegen worden uitgevoerd in natuurkleur of wit of volgens keuze architect. 
Andere types, formaten, uitvoeringen, voegen, plaatsingswijzen en dergelijke meer die afwijken van 
het voorstel bouwheer kunnen aanleiding geven tot een meer- of minprijs ten laste van de koper. 
 
B.8. VLOEREN EN VLOERBEKLEDING IN HET ALGEMEEN 
B.8.1. Tegelvloeren 
Er is een keramische tegelvloer type Atlas Concorde Seastone 60 cm op 60 cm (verkrijgbaar in 
verschillende kleuren) met een handelswaarde van € 60,00/m² (Exclusief BTW, exclusief levering en 
plaatsing) voorzien, geleverd en geplaatst in volledig appartement. De voegen volgens keuze 
architect. 
Andere types, formaten, uitvoeringen, voegen, plaatsingswijzen en dergelijke meer die afwijken van 
het voorstel bouwheer kunnen aanleiding geven tot een meer- of minprijs ten laste van de koper. 
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B.8.2. Plinten 
Bij de keramische tegelvloer zijn de plinten in overeenstemming met de vloer, handelswaarde € 
12,00/lm (Exclusief BTW, exclusief levering en plaatsing), geleverd en geplaatst, behalve waar de 
faiences onmiddellijk aansluiten op de vloer. 
Andere types, formaten, uitvoeringen, voegen, plaatsingswijzen en dergelijke meer die afwijken van 
het voorstel bouwheer kunnen aanleiding geven tot een meer- of minprijs ten laste van de koper. 
B.8.3. Deurdorpels 
De deurdorpel of entre-porte bij samenvoeging van verschillende materialen wordt uitgevoerd d.m.v. 
natuursteen of aluminium of messingprofiel (afhankelijk van eventuele op te vangen 
hoogteverschillen). 
B.8.4. Vloerbekleding in het algemeen 
De terrassen bij de gelijkvloerse appartementen worden voorzien van een tegelvloer. Kleur en 
structuur te bepalen door de architect. 
De onder- en bovenzijde van de uitkragende balkons in zichtbaar blijvend architectonisch beton. Kleur 
en structuur te bepalen door de architect. 
 
B.9. GLASWERKEN 
B.9.1. Dubbele beglazing 
Beglazing: Een dubbele beglazing met een K-waarde van 1,1 wordt geplaatst in alle ramen. Dikte in 
functie van de grootte van het chassis. 
B.9.2. Glazen deurgeheel 
In de appartementen 5A/0101 en 5A/0201 is tussen de inkom en living een glazen deur met 
vloerpomp en met inox deurtrekker voorzien volgens keuze bouwheer.  
 
B.10. BINNENSCHRIJNWERK 
B.10.1. Voordeur appartement 
Deze deuren om te schilderen hebben een RF 30’ brandweerstand, deurblad met een breedte zoals 
aangeduid op de plannen en een hoogte van 201,5 cm. Tevens is deze deur uitgerust met een 
veiligheidscilinderslot met een 3-puntssluiting en een spionoog. De binnenkast in WBP sapeli en 
chambrans meranti 7 cm om te schilderen, met alu kruk en beslag. Handelswaarde € 634,00 
(Exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing). Keuze door bouwheer. Het slot van de voordeur van 
de appartementen functioneert met dezelfde sleutel als deze die de algemene inkomdeur opent 
(combinatieslot).  Alle voordeuren hebben langs de zijde van de gemeenschappelijke traphallen 
dezelfde kleur in harmonie met de traphal.  
B.10.2. Binnendeuren appartement 
Deze volkern deuren om te schilderen hebben een handelswaarde € 279,00/stuk (Exclusief BTW, 
inclusief levering en plaatsing), breedte zoals aangeduid op de plannen, hoogte 201,50 cm en een 
binnenkast in WBP sapeli en chambrans meranti 7 cm om te schilderen, met slot met epoxy sleutel, 
met alu kruk en beslag. Alle appartementen hebben 5 binnendeuren behalve 5A/GV01: 4 
binnendeuren en 5A/GV02: 6 binnendeuren. 
B.10.3 Verlaagde plafonds 
Verlaagde plafonds in gipsplaten waar nodig voor de doorvoer van leidingen en mechanische 
afzuiging.   
B.10.4. Venstertabletten 
Venstertabletten voorzien daar waar nodig volgens keuze architect. 
 
B.11. KEUKEN 
Het basisplan van de keuken wordt opgemaakt door Dedecker Project Bvba met een handelswaarde: 
- Appt 5A/GV01: € 6.850,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 5A/GV02: € 6.950,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 5A/0101: € 7.050,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 5A/0201: € 7.050,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 8/GV01: € 6.650,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 8/GV02: € 6.350,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 8/0101: € 6.650,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 8/0102: € 6.350,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 8/0201: € 6.650,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
- Appt 8/0202: € 6.350,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) voor het keukenmeubilair 
en met € 4.072,00 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) toestellen. 
Alle wijzigingen zullen met Dedecker project Bvba worden besproken en verrekend. 
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Het basisplan van de keuken omvat volgende toestellen: 
- Eéngreepsmengkraan Grohe 
- Anderhalve onderbouwspoelbak Franke  
- Microgolfoven Siemens  
- Oven Siemens 
- Vaatwas Siemens 
- Inbouwkoelkast Siemens 
- Vitro kookplaat Siemens 
- Inbouwdampkap Novy Fusion  
Prijzen van toestellen onder voorbehoud van prijs- en modellenwijzigingen door fabrikant. Een 
eventuele wijziging door fabrikant zal worden voorgelegd. 
 
B.12. SANITAIRE INSTALLATIE 
De installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van de water-
leidingsmaatschappij en de gemeentelijke reglementen. Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van 
warm en koud water, de handwasbakjes bij de wc’s hebben enkel koud water. In het 
gemeenschappelijke tellerlokaal is de waterteller van de maatschappij geplaatst. Buizen met 
voldoende diameter verbinden de individuele teller met ieder appartement. De leidingen zullen vooraf 
uitgetest worden teneinde eventuele lekken achteraf te vermijden. De leidingen voor warm en koud 
water worden uitgevoerd in VPEa (buis in buis) systeem van voldoende doormeter, geplaatst met het 
nodige toebehoren. De warmwaterproductie gebeurt door middel van de verwarmingsketel met 
geïntegreerde onmiddellijke warmwaterproductie (type doorstroom). Afvoerleidingen worden 
uitgevoerd in "Geberit" buizen (of gelijkwaardig) en hebben een aangepaste diameter. 
 
B.12.1. Sanitaire toestellen 
Volgens onderstaande opsomming (of gelijkwaardig) volgens de plaatsen voorkomend in het 
appartement. Alle toestellen zijn van eerste keus kwaliteit en worden geleverd in witte kleur. 

- WC (alle appartementen) 
Geberit Systeem Fix inbouwelement 
Geberit Bolero bedieningsplaat met 2 spoeltoetsen  
Ideal Standard Connect hangtoilet met Ideal Standard Connect zitting  
Van Marcke Origine Tilde toiletrolhouder messing 
Van Marcke Origine Tilde handdoekring messing 
Keramag Renova handwasbak 
Van Marcke Lana toiletkraan chroom 
Atlantic rechthoekige spiegel 

- Meubel in douchekamer (5A/GV01 + 5A/GV02) 
Intro Luiro integraal tablet met 1 geïntegreerde wastafel (70 cm) 
Van Marcke Louis onderbouwmeubel met lade, kleur: eik grijs met greep in aluminium (70 cm) 

 Van Marcke Louis spiegelkast met 1 deur, kleur: eik grijs (70 cm) 
 Van Marcke Louis verlichting aluminium (70 cm) 
 ID Ceramark Eéngreepswastafelmengkraan chroom 

- Meubel in douchekamer (alle appartementen behalve 5A/GV01 + 5A/GV02) 
Sanijura met tablet in kunstmarmer met 1 wastafel met onderbouw met lade en met 
spiegelkast en verlichting, kleur: hoogglans wit (60 cm) 

 ID Ceramark Eéngreepswastafelmengkraan chroom 
- Douche in douchekamer (5A/GV01 + 8/GV02 + 8/0102 + 8/0202) 

Van Marcke Original douchetube (120 cm op 80 cm) Esqu composiet 
 Ideal Standard thermostatische douchekraan 
 Hans Grohe douchebaar chroom 90 cm met flexibel isiflex 160 cm met zeepschaal 
 Van Marcke schuifdeur in helder glas met profiel chroom type Swing 

- Douche in douchekamer (5A/0101 + 5A/0201) 
Aquaware Wave douchetube acryl (110 cm op 80 cm) 

 Ideal Standard thermostatische douchekraan 
 Hans Grohe douchebaar chroom 90 cm met flexibel isiflex 160 cm met zeepschaal 
 Novellini schuifdeur type Vision in helder glas met profiel kleur mat chroom 
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- Douche in douchekamer (8/GV01 + 8/0101 + 8/0201 + 5A/GV02) 
Aquaware Wave douchetube acryl (130 cm op 80 cm) 

 Ideal Standard thermostatische douchekraan 
 Hans Grohe douchebaar chroom 90 cm met flexibel isiflex 160 cm met zeepschaal 
 Novellini schuifdeur type Vision in helder glas met profiel kleur mat chroom 

- Meubel in badkamer (alle appartementen) 
Intro Luiro integraal tablet met 1 geïntegreerde wastafel (70 cm) 
Van Marcke Louis onderbouwmeubel met lade, kleur: eik grijs met greep in aluminium (70 cm) 
Van Marcke Louis spiegelkast met 1 deur, kleur: eik grijs (70 cm) 
Van Marcke Louis verlichting aluminium (70 cm) 
ID Ceramark Eéngreepswastafelmengkraan chroom 

- Bad in badkamer (alle appartementen waar een bad voorzien is) 
Hypo Carmen ligbad acryl (180 cm op 80cm) 
ID Ceramark ééngreepsbadkraan chroom 
Hans Grohe handdouche chroom 90 cm met houder en doucheslang 
 

Handelswaarde: 
- Appt 5A/GV01: € 5.354,50 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 5A/GV02: € 5.445,20 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 5A/0101: € 5.124,20 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 5A/0201: € 5.124,20 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 8/GV01: € 5.316,20 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 8/GV02: € 4.829,50 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 8/0101: € 5.316,20 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing)  
- Appt 8/0102: € 4.829,50 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 8/0201: € 5.316,20 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
- Appt 8/0202: € 4.829,50 (exclusief BTW, inclusief levering en plaatsing) 
Prijzen van sanitaire toestellen onder voorbehoud van prijs- en modellenwijzigingen door fabrikant. 
Een eventuele wijziging door fabrikant zal worden voorgelegd. 
 
B.12.2. Gastoevoer 
De gasleidingen worden per appartement voorzien ter plaatse van de gaswandketel. 
 
B.13. ELEKTRICITEIT 
B.13.1. Algemeen 
Aard van de stroom 220/380 Volt - wisselstroom. De installatie is conform de voorschriften van de 
stroomverdelende maatschappij. Ze is volstrekt individueel en van het ingewerkte type, behoudens in 
de kelderverdieping waar ze in opbouw is.  
De installatie voorziet verdeelkolommen voor de gemeenschappelijke delen, de appartementen, de 
liften. De hoofdschakelaar en het hoofdverdeelbord worden geplaatst in de nabijheid van de 
meterkast. Een individueel verdeelbord met automaten en differentieel schakelaars is aanwezig in elk 
appartement.  
De leidingen gaan vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. 
De toebehoren zijn van een witte kleur en modern design, type Niko of gelijkwaardig.  
In de gemeenschappelijke delen wordt de bediening van de verlichting voorzien met infra-rood 
bewegingsmelder.  
De installatie is gekeurd door een erkend controle organisme. De installatie wordt opgeleverd zonder 
verlichtingsarmaturen, noch lampen. Is evenwel voorzien: de verlichtingsapparatuur in de gemeen-
schappelijke delen en de buitenverlichtingsarmaturen op de private terrassen, welke zullen uitgevoerd 
worden naar ontwerp van de architect. 
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B.13.2 Beschrijving van de installatie appartement 
Lichtpunt 

  
Wandlicht 

 inkom 1 
 

badkamer 1 
toilet 1 

 
douchekamer 1 

zithoek 1 
 

terras 1 
eetplaats 1 

 
Belinstallatie 

 keuken 1 
 

inkom 1 
berging 1 

 
Enkel stopcontact 

 nachthal 1 
 

inkom 1 
slaapkamer 1 1 

 
berging 1 

slaapkamer 2 1 
 

Dubbel stopcontact 
 slaapkamer 3 1 

 
berging 2 

badkamer 1 
 

eetplaats 2 
Aansluiting telefoon 

  
zithoek 4 

living 1 
 

keuken 3 
Aansluiting TV 

  
slaapkamer 1 3 

living 1 
 

slaapkamer 2 3 
Aansluiting data 

  
slaapkamer 3 3 

living 1 
 

badkamer 2 
slaapkamer 1 1 

 
douchekamer 1 

slaapkamer 2 1 
 

Hermetisch stopcontact 
 slaapkamer 3 1 

 
terras 1 

 
B.14. VENTILATIE 
De ventilatie wordt uitgevoerd met een mechanisch ventilatiesysteem. Ieder appartement heeft een 
individuele afzuigmotor. De toevoer van verse lucht wordt voorzien via raamroosters. De ventilatie is 
volledig conform de EPB wetgeving. De afmetingen van de verschillende verluchtingsbuizen worden 
berekend in functie van het nodige debiet. Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient 
deze van het type met ingebouwde condensator te zijn.   
 
B.15. VIDEOFOON 
Een volledige videofooninstallatie bedient alle appartementen. Onderdelen van het merk Niko of 
gelijkwaardig. Ieder appartement heeft een drukknop die het elektrische slot van de algemene 
inkomdeur in het gebouw aandrijft. Per appartement: 1 drukknop aan de videofoon, 1 drukknop aan 
de inkomdeur, beide hebben een verschillende zoem. De videofoon met drukknoppen en 
naambordjes wordt decoratief ingewerkt in de hal van het gebouw op het gelijkvloers. 
 
B.16. TELEFOON 
Aanwezig in ieder appartement: het buizennet voor de aansluiting op het telefoonnet.  
 
B.17. RADIO EN TV 
In ieder appartement is het buizennet aanwezig om aan te sluiten op het radio- en TV-distributienet.  
 
B.18. CENTRALE VERWARMING. 
Ieder appartement wordt voorzien van een individueel verwarmingssysteem op gas. De 
condenserende aardgaswandketel wordt geplaatst in de berging. Condenserende aardgaswandketels 
met het kwaliteitslabel HR-TOP, garanderen het hoogst mogelijke rendement, doordat praktisch alle 
warmte uit de verbrandingsgassen gerecupereerd wordt. Op die manier worden de hoogst mogelijke 
besparingen in het kader van het rationeel energiegebruik gerealiseerd. De verwarming is individueel 
regelbaar. De verwarming van de living en de keuken bestaat uit radiators die een temperatuur 
garanderen van 22°C bij een buitentemperatuur van –7°C. In de overige kamers worden volgende 
temperaturen gewaarborgd bij een buitentemperatuur van –7°C: inkom: 17°C en slaapkamers: 18°C 
en badkamers: 24°C 
Het geheel zal geregeld worden door een kamerthermostaat, geplaatst in de living, met uurwerk en 
dag- en nachttemperatuur. 
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B.19. DE LIFT  
Elektromechanische personenlift uitgerust met alle veiligheidssystemen. De lift bedient alle 
verdiepingen.   
Liftdeuren: telescopische automatische schuifdeuren om te schilderen 
Afwerking cabine: muurbekleding met spiegel en gestratifieerde panelen met handleuning en 
verlichting (of gelijkwaardig) 
De lift is uitgerust met telefoon. Een elektromagnetische rem ingeval stroomonderbreking is voorzien. 
Alsook een drukknop, in de cabine, die toelaat de alarmbel te seinen ingeval van stroomonderbreking. 
Evenals een drukknop met het woordje “STOP” om de lift tot stilstaand te brengen op om het even 
welke hoogte en tijdstip. De lift is gekeurd vóór indienststelling door een erkend organisme. 
 
B.20. BRANDBEVEILIGING 
Alle voorzieningen, in het bijzonder brandvrije deuren, haspels en poederblussers, worden geplaatst 
volgens de door de brandweer gestelde eisen. In de gemeenschappelijke delen (zoals onder meer 
trapzalen, overlopen, gangen) is noodverlichting voorzien volgens de wettelijke voorschriften. In de 
appartementen zijn rookdetectoren voorzien. 
 
B.21. SCHILDERWERKEN EN BEHANGWERKEN 
Schilderwerken en behangwerken in de privatieve delen zijn ten laste van de koper. 
De gordijnen of de binnenzonwering dienen voor het algemene aspect van het gebouw in alle 
appartementen gelijk te zijn. De overgordijnen zullen aan de buitenzijde met dezelfde stofkleur, nl. wit 
worden afgewerkt. 
 
B.22. OPLEVERING 
Bezemschoon met verwijdering van puin en afval. 
 

C. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 

C.1. PRINCIPE 
De appartmenten worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de 
architect en conform de korte technische omschrijving appartementen 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 vergunde plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen 
gevoegd bij de notariële verkoopakte. 
- De korte technische omschrijving appartementen die de uit te voeren werken en de te gebruiken 
materialen omschrijft. 
- De notariële basisakte met het bijhorende reglement van de mede-eigendom. 
 
C.2. PLANNEN EN TEKENINGEN 
Alle op de plannen en tekeningen of in deze korte technische omschrijving appartementen opgegeven 
maten en maatcijfers, zijn plusminus maten. De kleine verschillen in minder of in meer die mochten 
vastgesteld worden na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. In 
geen geval kunnen partijen zich eventueel op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot 
schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. 
 
C.3. WIJZIGINGEN 
De wijzigingen die aan voorliggende korte technische omschrijving appartementen op vraag en 
kosten van de koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met 
uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd-, gevel-, en balkdragende muren. De bouwheer enerzijds 
behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, hetzij 
deze hem door de terzake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de architect of door 
de regels van de kunst zouden worden ingegeven. Het is de koper verboden, voor de oplevering van 
het aangekocht goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren (of te laten uitvoeren). Indien de 
koper sommige werken aan de overeenkomst onttrekt, heeft de bouwheer recht op een vergoeding 
van de ervoor gedane uitgaven en de gederfde winst, die forfaitair vastgesteld wordt op 15 procent 
van de waarde van deze werken. Hetzelfde geldt als de koper de overeenkomst verbreekt (art. 1794 
B.W.) 
Alle wijzigingen door de koper gevraagd, alsook alle vertraging door hem veroorzaakt bij de keuze der 
materialen, zal de uitvoeringstermijn verlengen. 
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C.4. MATERIALEN 
De bouwheer mag ten allen tijde materialen vermeld in deze korte technische omschrijving 
appartementen vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen, doch op 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs van deze materialen niet lager zou zijn dan degenen die 
oorspronkelijk voorzien waren, hiervoor zal de bouwheer zich eventueel dienen te rechtvaardigen. 
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich 
een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, 
veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor 
noch de bouwheer noch de architect, noch ingenieur of de aannemer kunnen verantwoordelijk 
worden gesteld. De bouwheer is ook niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te 
vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers. 
 
C.5. TOEGANG TOT DE WERF 
De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan gebeuren mits voorafgaande 
aanvraag en de uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer. Zelfs in dit geval zal elk bezoek aan de 
werf tot op de dag van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden op 
hun eigen risico waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de 
architect of de aannemer in geval van een gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de werf.  
 
C.6. OPMERKINGEN 
C.6.1. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: 
- Gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers, kuisgerief. 
- De kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van 
de basisakte, de BTW op de constructiewaarde. 
- De kosten voor verwarming van privé-lokalen van de koper voor de oplevering indien deze 
verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen. 
- Het schilder- en behangwerk van de privatieve delen. 
- De aansluitingen op de publieke nutsvoorzieningen (bv water, gas en elektriciteit, TV, radio, 
telefoon) en riolen. 
- De verlichtingstoestellen van de privatieve delen. 
- De telefooninstallaties. 
- De vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopsplannen zouden 
voorkomen zijn slechts figuratief en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze 
beschrijving. 
C.6.2. De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. 
C.6.3. De kopers zijn ertoe gehouden het gebouw zowel privatief als gemeenschappelijk te 
onderhouden volgens het postinterventiedossier dat zal afgegeven worden aan de koper van zodra 
beschikbaar bij de veiligheidscoördinator. 
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