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1. Omschrijving ruwbouwwerken 
 
1.1 Inplanten/uitzetten van het gebouw 
 
1.2 Grondwerken 
 

- Afgraven van de teelaarde (+/- 20 cm)  
- Uitgraven van de funderingssleuven, rioleringssleuven, regenwaterput, onderzoeksputten  
- Uitgegraven grond wordt deels gebruikt voor aanvullingen van de uitgegraven bouwput rondom de 

woning.  
 
1.3 Funderingen 
 

- Klassieke strokenfundering (breedte volgens stabiliteitsstudie) op vorstvrije diepte  
- Funderingsbeton: beton (250 kg cement/m³)  
- Er wordt aangenomen dat de draagkracht van de grond minimaal 1,5 kg/cm² bedraagt  
- Onder de fundering is een aardingslus voorzien (koper met een loden omhulzing) 

 
1.4 Funderingsmetselwerk en vloerplaat 
 

- Vulzand: binnen de funderingszolen waar nodig, mechanisch aangedamd  
- PVC-folie van 0,2 mm (bescherming tegen optrekkend vocht) onder de vloerplaat 
- Vloerplaat (15 cm): beton (350 kg cement /m³) met netbewapening (150x150x8x8mm) 

 
1.5 Isolatie tegen optrekkend vocht 
 
Er wordt een gewapende kunststoffolie ("Diba"), doorlopend aangebracht op het funderingsmetselwerk en 
op de plaatsen waar dit nodig is om vochtinfiltratie te voorkomen.  

 
1.6 Rioleringen 
 

- Gladwandige kunststofbuizen met Benor-keurmerk (diameter volgens plan)  
- Toezichtkamers, PVC-putten diameter 30 cm, voorzien van een betonnen afdekplaat  
- Een toezichtkamer met een reukafsluiter  
- Betonnen regenwaterput (5000 liter) met infiltratievoorziening 

 
1.7 Holle welfsels 
 
Boven het gelijkvloers en de 1ste verdieping worden ruwe holle welfsels geplaatst, breedte 30 cm of 60 cm, 
met een druklaag in beton en wapeningsnetten waar nodig volgens de stabiliteitsstudie. 
 
1.8  Opgaand metselwerk 
 

- Buitenmuren (39 cm) met geventileerde spouw: gevelstenen Barok van Vandersanden 
steenfabrieken, DF (210/100/65); spouwisolatie : halfharde platen ("Rotswol Adapt 431", dikte 14 
cm); gebakken isolerende snelbouwblokken (14 cm)  

- Binnenmuren : snelbouwblokken volgens keuze van de aannemer (dragende muren 14 cm; niet-
dragende 9 cm)  

- De eerste laag (kimlaag) wordt aangezet met blokken uit cellenbeton om koude bruggen te vermijden 
ter hoogte van de aansluiting met de muur- en de vloerisolatie. Deze wordt herhaald aan de dakrand 
van het plat dak. 

 
1.9 Blauwe hardsteen 
 

- Deur- en raamdorpels: eerste keuze, dikte 5 cm, boven- en voorzijde geschuurd, druipneus aan de 
onderzijde 

- Deuromlijsting: eerste keuze, rechte omlijsting, breedte 20 cm 
- Plint aan de voorgevel voorzien volgens plan. 
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1.10 Gewapend beton/metalen liggers 
 

- Volgens de technische noodwendigheden (plan + stabiliteitsstudie)  
- Raam- en deurlintelen worden geïsoleerd (om koudebruggen te voorkomen) 

 
1.11 Voegwerken 
 
Het gevelmetselwerk wordt nadien ingevoegd, type platvolle, iets terugliggende voeg, kleur te kiezen door 
de bouwheer. Ramen en deuren worden afgespoten met een siliconenmastiek 

 
1.12. Dakafwerking 
 
Hellende daken: de dakconstructie met een helling van 35° wordt met prefab A-spanten uitgevoerd en 
afgewerkt met betonnen dakpannen, type SNELDEK Royal, kleur: zwart. 
Zinkwerken: de goten en afvoeren buiten het gebouw worden uitgevoerd in antra-zink. 
 
De platte daken worden afgewerkt met een waterdichtingsmembraan, uitgevoerd door een 
gespecialiseerde firma die de nodige waarborgen biedt. Onder het membraan wordt er een drukvaste 
isolatielaag geplaatst van 12 cm met een maximale lambda-waarde van 0,027 W/m.K op de hellingschape. 
 
 
1.13. Buitenschrijnwerk 
 
De ramen en deuren worden uitgevoerd in PVC, in antraciet of zwart aan de buitenzijde (gebroken wit aan 
de binnenzijde) volgens keuze van de ontwikkelaar. Overal wordt er hoogrendementsglas voorzien met een 
Ug-waarde van 1.0. Conform de norm omtrent veiligheidsbeglazing NBN S 23-002 zal er waar nodig 
veiligheidsbeglazing toegepast worden. De ramen en deuren worden tegen de gevelsteen afgekit met een 
siliconen mastiek. Getekende raamverdelingen zijn inbegrepen tussen het glas. 
De voordeuren zijn inliggende, vlakke panelen met een bovenlicht in helder glas. Aan de binnenzijde wordt 
een kruk voorzien, aan de buitenzijde een bolknop. De achterdeur is een deur met helder glas en kruk aan 
binnen en buitenzijde. Beide deuren worden voorzien van een gelijksluitende cilinder en hebben een 
inbraakwerend haak- en penslot. 
 
1.14. Isolatie 
 
1.14.1 Spouwisolatie 
Wordt uitgevoerd in 14cm dikke half harde rotswol platen tussen het binnenparament en de gevelsteen.  
 
1.14.2 Dakisolatie 
De platte daken worden geïsoleerd met drukvaste PUR/PIR-platen met een dikte van 12 cm zoals vermeldt 
in punt 1.12. Het hellend dak wordt met soepele glaswoldekens geïsoleerd, meegaand met de vorm van de 
afgewerkte kamers (m.n. tussen de dakgebinte op de zoldervloer – isoleren in de helling van het dak in 
optie) 
 
1.14.3 Geluidsisolatie 
Tussen de grensgevels van de woningen wordt akoestisch geïsoleerd met halfharde rotswolplaten van 5 cm 
dikte, type partywall van Rockwool.  
 
1.14.4 Vloerisolatie 
De vloer op het gelijkvloers wordt voorzien van 15 cm isolerende vloeimortel met EPS korrels.  
 
1.15. Rook- en ontluchtingskanalen 
 
De verluchtingskanalen en schouwen van de verwarmingsinstallatie en ventilatie zullen geprefabriceerd of 
ter plaatse gemaakt worden volgens plan en noodwendigheid. 
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1.16. Riolering 
De afvoerbuizen van sanitair en WC’s zullen worden uitgevoerd in Benor gekeurde PVC buizen volgens het 
rioleringsplan. 
Via de verzamelputten zal het afval- en sanitair water via een gescheiden rioleringsstelsel naar de openbare 
riolering worden afgevoerd. 
Het regenwater wordt opgevangen in de daarvoor voorziene put. De hydrofoorgroep voor het hergebruik 
van het regenwater is voorzien en wordt in de regenwaterput geplaatst. Deze pomp wordt uitgerust met 
een manueel bijvulsysteem om de regenwaterput deels bij te vullen bij onvoldoende regenwater. 
 
 

2. Omschrijving van de private afwerking 
 

2.1       Algemeen 
 
De keuze van de vloer- en wandafwerking, binnendeuren, keuken, badkamer, enz. dient te gebeuren in de 
toonzalen, aangeduid door de projectontwikkelaar, waar steeds een ruime keuze voorhanden is. 
De getekende meubilering is enkel aangeduid ten titel van indicatie. 
 
De projectontwikkelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het lastenboek, 
welke door de architect, ingenieur of hemzelf nodig worden geacht om het totale project naar behoren uit 
te voeren. 
Tevens behoudt de projectontwikkelaar zich het recht voor om sommige bouwmaterialen, beschreven in 
dit lastenboek te vervangen door andere bouwmaterialen, voor zover ze geen minderwaarde geven aan het 
project. Dit kan indien de beschreven materialen niet tijdig kunnen bekomen worden door overmacht, door 
het stoppen van de productie, esthetische of constructieve onverenigbaarheid of andere. 
 
Wijzigingen die aangebracht worden op vraag van de koper, kunnen enkel de afwerking betreffen en zullen 
worden verrekend in min of meer. 
 
De projectontwikkelaar, architect of ingenieur zijn volstrekt vrij om deze wijzigingen op vraag van de koper, 
al dan niet toe te staan. 
Omwille van de coördinatie en de verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen en meerwerken alleen 
uitgevoerd worden  na schriftelijke opdracht, door de aannemers aangeduid door de projectontwikkelaar. 
Het is de koper niet toegestaan werken uit te voeren of te laten uitvoeren door derden, voor de voorlopige 
oplevering der werken, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen. De koper kan voor de voorlopige 
oplevering de woning enkel betreden onder toezicht van de architect of projectontwikkelaar. Mocht de 
koper de woning toch betreden zonder toestemming, dan is de projectontwikkelaar niet verantwoordelijk 
voor eender welke aangebrachte schade aan de woning of ongevallen. 
 
Schilder- en behangwerken zijn niet voorzien, tenzij anders vermeld werd. Het wordt ook afgeraden deze 
werken uit te voeren binnen het eerste jaar na de voorlopige oplevering gezien de woning nog zal werken 
en het bouwvocht nog dient te verdampen. De projectontwikkelaar, aannemer of architect zijn in geen geval 
aansprakelijk voor schade aan verf-of behangwerk te wijten aan zettingsbarsten of bouwvocht dat nog niet 
uit de woning is. Het verschijnen van fijne barsten gedurende de eerste jaren van de woning is een perfect 
normaal verschijnsel dewelke wordt veroorzaakt door de zetting van het gebouw. Deze barsten kunnen niet 
vermeden worden en dienen achteraf door een schilder te worden bijgewerkt. 
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2.2       Elektriciteit 
 
Algemeen: 
De installatie is conform de voorschriften van de stroomleverende maatschappij. De zekeringskast zal 
geplaatst worden in de berging. De installatie is zonder inbegrip van armaturen en lampen. 
De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme.  
Stopcontacten en schakelaars zijn van het type Niko Original. 
De meterkasten worden geplaatst door de stroomleverende maatschappij in een daartoe voorziene ruimte 
in de garage conform de geldende voorschriften. 
De woningen worden uitgerust met photovoltaïsche zonnepanelen volgens specificaties van de installateur 
(4250 Wattpiek voorzien inclusief omvormer).  
Installatie per woning: 
 
 
Inkom:  -       1 lp met 2 schakelaars 

- 1 wand lp aan de voordeur met 1 schakelaar in de inkom 
- 1 belinstallatie 
- 1 rookmelder 

 
Woonkamer: -       2 lp met 2 schakelaars 

- 6 stopcontacten 
- 1 stopcontact TV 
- 2 RJ45 aansluitingen (internet/telefonie) 
- 1 aansluiting voor kamerthermostaat 

 
Keuken:  -       1 lp met 1 schakelaar 

- 1 stopcontact koelkast 
- 1 stopcontact afz. gezekerd elektrisch fornuis 
- 1 stopcontact afz. gezekerd vaatwasser 
- 1 stopcontact dampkap 
- 1 stopcontact oven 
- 3 stopcontacten op werkblad 
- 1 voeding kastverlichting 

 
Toilet:  -       1 lp met 1 schakelaar 
 
Badkamer: -       1 lp met 1 schakelaar 

- 2 stopcontacten 
 
Slaapkamers: -       1 lp met 1 schakelaar/slaapkamer 

- 3 stopcontacten/slaapkamer 
- 1 RJ45 aansluiting in 1 slaapkamer naar keuze 

 
Overloop: -      1 lp met 3 schakelaars 

- rookmelder 
 

Zolder:  -      1 lp met 1 schakelaar met indicatie 
 
Berging: -       1 lp met 1 schakelaar 

- 1 stopcontact voor wasmachine afzonderlijk gezekerd 
- 1 stopcontact voor droogkast afzonderlijk gezekerd 
- 1 stopcontact CV  
- 1 stopcontact ventilatie-unit 
- 1 stopcontact 

 
Achtergevel: -       1 lp met 1 schakelaar (vanuit woonkamer of keuken)  

- 1 spatwaterdicht stopcontact  
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2.3 Pleisterwerken 
 
Alle muren en plafonds van de bewoonbare vertrekken worden vlak bepleisterd, de ramen worden 
ingepleisterd. Alle buitenhoeken worden voorzien van gegalvaniseerde hoekijzers. De muren en het plafond 
van de zolder en de garage worden niet bepleisterd. 
 
 
 
2.4 Sanitaire installatie 
 
De aanvoerbuizen van koud- en warm water worden uitgevoerd in buizen van het type ‘Alpex’ of 
gelijkwaardig. Dit alles wordt uitgevoerd met de nodige verdelers met aansluitingen, ophangingen, 
vertrekstukken, eindstopppen, reducties en klemmen. De afvoerbuizen worden uitgevoerd in PVC met 
Benor kenmerk. Het leidingsnet vertrekt vanaf de waterteller dewelke geplaatst wordt door de 
verdelingsmaatschappij. De nodige afsluitkranen en terugslagkleppen, vlak achter de watermeter, zijn 
eveneens voorzien. 
Er is een koud- en warmwater toevoer voorzien voor een enkele spoelbak in de badkamer, voor een douche 
in de badkamer, uitgietbak in de berging en de gootsteen in de keuken. De handenwasser op het toilet en de 
wasmachine zijn voorzien van koud water. De toiletten worden aangesloten op regenwater, alsook een 
buitenkraantje. 
 
De warmwatervoorziening gebeurt met de gaswandketel van de centrale verwarming. 
 
De particuliere aankoopwaarde van de sanitaire toestellen bedraagt: 6.000 euro incl. BTW. 
 
De toestellen dienen gekozen te worden bij Lambrechts sanitair. 
 
 
2.5 Centrale verwarming 
 
De woning wordt individueel verwarmd met een condenserende gaswandketel op aardgas, merk Vaillant 
of gelijkwaardig en vloerverwarming op het gelijkvloers,  plaatstalen radiatoren (Radson integra) op de 
verdieping. 
De ketel wordt gestuurd door een kamerthermostaat met dag- en nachtregeling, geplaatst in de woonkamer.  
De volgende temperaturen worden gegarandeerd met een buitentemperatuur van -10° C. 
 
Woonkamer, keuken:  22°C 
Badkamer:   24°C 
Slaapkamers:   18°C 
 
 
2.6 Vloerafwerking 
 
2.6.1 Vloeren 
Vloertegels mogen gekozen worden bij de aangeduide leveranciers voor een handelswaarde van 35 
euro/m2 inclusief BTW.  Deze zijn voorzien in de woonkamer, keuken, inkomhal, WC en badkamer. De 
betegelde plaatsen zijn voorzien van een bijhorende keramische plint met een handelswaarde van 10 
euro/m inclusief BTW (behalve waar wandtegels komen). De plaatsing is inbegrepen in de prijs. Formaat 
van de tegels dient tussen de 30/30 cm en 60/60 cm te liggen. 
In de garage en berging is er een garagetegel voorzien, formaat 30/30 cm te kiezen uit een 3-tal kleuren en 
met bijhorende plint. 
In de slaapkamers en de nachthal is een laminaatvloer type Quick Step creo (7 kleuren) Hierop wordt een 
bijhorende plint geplaatst. De plaatsing alsook de akoestische onderdoek zijn voorzien. 
 
Voor andere formaten, speciale legstructuren, gerectificeerde tegels, natuursteen, parket e.d., zal er een 
supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. 
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2.6.2 Wandbekleding 
In de badkamer zijn er wandtegels voorzien in de douche tot plafondhoogte.  
De wandtegels dienen gekozen te worden bij de door de projectontwikkelaar aangeduide leverancier en 
hebben een handelswaarde van 35 euro/m2 inclusief BTW. Boordjes of decortegels alsook speciale 
plaatsingsmotieven of formaten zullen verrekend worden. 
 
 
2.6.3 Venstertabletten 
Venstertabletten worden uitgevoerd in een wit gewolkte of beige marmersoort. Het is de koper vrij een 
andere marmer- of granietsoort te kiezen. De mogelijke meerprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
Onder deuren ter overgang van tegels en overige vloerbekleding worden aluminium profielen geplaatst.  
 
 
2.7 Binnenschrijnwerk 
 
2.7.1 Binnendeuren 
De deuren van de woning zijn vlakke, onbehandelde schilderdeuren, type tubespaan met een 
standaardomlijsting in MDF, met een standaard inox kruk en 3 scharnieren. 
Tussen de inkom en woonkamer is een helder glazen deur voorzien zoals getekend op het plan. 
 
2.7.2 Trap 
De voorziene trap is een gesloten houten trap (volgens plan). Bij een vrijstaande trap wordt een standaard 
leuning voorzien bestaande uit 2 schuin oplopende planken of rechte sponnen, 49 x 31 mm met een 
geprofileerde handgreep. De hoofdkolommen zijn recht, 9 x 9 cm. Trappen tussen 2 muren worden voorzien 
van een ronde, houten handgreep bevestigd tegen de muur. Het vernissen van de trap en de 
handgreep/leuning wordt uitgevoerd in kleur 0 (natuur). 
 
2.7.3 Keuken 
De keuken mag gekozen worden bij een door de projectontwikkelaar aangestelde leverancier voor een 
waarde van 10.000 euro incl. BTW. 
 
2.7.4 Zolderluik 
Er is een geïsoleerd zolderluik voorzien met ingebouwde ladder ter ontsluiting van de zolderruimte. Tegen 
een meerprijs is het mogelijk een vaste trap naar de zolder te voorzien. 
 
Het binnenschrijnwerk kan pas worden geplaatst indien de woning voldoende droog is. Indien het 
drogingsproces de uitvoering van de werken zou vertragen, kan de koper een bouwdroger plaatsen. Deze 
kosten zijn ten laste van de koper. Extra barstvorming in het pleisterwerk is niet te mijden bij het te snel 
drogen van de woning. De projectontwikkelaar kan hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden.  
Bij langzame droging, zullen de werken tijdelijk opgeschort worden totdat de woning droog genoeg is voor 
de plaatsing van het binnenschrijnwerk. De uitvoeringstermijn wordt met deze zelfde periode verlengd 
zonder nadelige gevolgen voor de projectontwikkelaar. 
 
2.8 Ventilatie 
 
De woning wordt voorzien van het ventilatiesysteem C+, EVO II, configuratie 3 van Renson.  
 
De benodigde ramen worden voorzien van verluchtingsroosters type Renson Invisivent volgens berekening 
van de EPB-verslaggever om verse lucht binnen te halen. De lucht wordt afgezogen in de natte ruimtes, nl. 
keuken, badkamer, WC en berging. De circulatie van de lucht wordt gerealiseerd door spleten onder de 
binnendeuren van 9mm. Per woning wordt er een ventilatierapport voorzien volgens de wettelijke 
voorschriften. 
 
 
 
 
 
 



HUSTINGS bouwgroep 

8 
Kruisstraat loten 6-7, Tremelo 

 
2.9 EPB-studie 
 
De projectontwikkelaar is gehouden de woningen te laten voldoen aan de geldende EPB-eisen tijdens het 
bekomen van de vergunning. Alle nodige extra maatregelen, niet beschreven in dit lastenboek, maar nodig 
om de maximale waarden te behalen, zullen verrekend worden. Wijzigingen in dit lastenboek die het E-peil 
op een ongunstige manier zouden beïnvloeden zijn niet toegestaan. 
 
 

4. Betalingen 
 
Grondaandeel: 5% bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het saldo (95%) bij het verlijden 
van de notariële akte. 
Constructieaandeel (totaalprijs min grondaandeel): in volgende schijven 
 
1. Aanvang der werken      10% 
2. Vloerplaat boven gelijkvloers     10% 
3. Vloerplaat boven 1ste verdieping    10% 
4. Na dakbedekking      20% 
5. Na buitenschrijnwerk      15% 
6. Na chape       15% 
7. Na binnenschrijnwerk      15% 
8. Bij voorlopige oplevering     5% 
 
De eerste betaling van het constructieaandeel zal geschieden bij de notaris. Volgens een attest van de 
architect met de vordering der werken, zal bij het verlijden van de akte zoveel gefactureerd worden als 
uitgevoerd. De volgende facturen volgen volgens de vooruitgang der werken. 
Bij elke betaling dient de verschuldigde BTW te worden voldaan. De min- en meerwerken worden samen 
met de schijf volgend op hun uitvoering afgerekend. De sleutels worden pas overhandigd na volledige 
betaling van alle schijven en alle overeengekomen min- en meerwerken. De woning wordt bezemschoon 
opgeleverd. 
 
Werken die na het tekenen van de overeenkomst uit onze aanneming gehaald worden, zullen in min 
verrekend worden mits een genotsderving van 20%. 
 
Notariskosten: de notariskosten betreffende de aankoop van de grond en de woning, zullen vereffend 
worden bij het verlijden van de akte. 
 
De aansluitingskosten alsook de voorbereidingswerken van de nutsvoorzieningen zijn niet opgenomen in 
de verkoopprijs en dienen rechtstreeks door de koper aan de betreffende instanties betaald te worden. 
Laattijdige aanvraag van de aansluitingen door de klant, kunnen geen schadevergoeding wegens 
laattijdigheid veroorzaken.  
 
 
Lastenboek: april 2020 


