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1. RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN  

A. Grondwerken  

De grondwerken worden uitgevoerd op basis van de grondsonderingen en de stabiliteitsstudie zodat 
de stabiliteit van de bouwwerken verzekerd is. De graafwerken voor de riolering worden uitgevoerd 
met voldoende verval.  

B. Kelder 

Volgens de stabiliteitsstudie van het ingenieursbureau zullen de funderingen, klederwanden en 
funderingsplaat uitgevoerd worden in gewapend beton. Deze vloerplaat en wanden zullen aansluiten 
op de kelder van Regenboogplein nummer 8. De kelder is individueel toegankelijk per woning. Tot de 
kelder wordt toegang verleend voor de wagen via de inrit die zich bevindt ter hoogte van 
Regenboogplein 2. Ter hoogte van de inrit zijn ook de nutsvoorzieningen geplaatst voor al de 
woningen tot en met Regenboogplein nummer 20. 
In de kelder zijn er per woning een afzonderlijke berging, een individuele toegangsdeur naar het eigen 
appartement met een betonnen trap en een standplaats voor 1 of 2 auto’s. 
De Kelder maakt onderdeel uit van een gemeenschap. 

C. Riolering  

De rioleringswerken worden uitgevoerd in PVC buizen volgens de gemeentelijke voorschriften. De 
diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters op te nemen. Het 
rioleringsnet wordt voorzien van de bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken evenals de 
nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters en gietijzeren 
deksels. Waar nodig worden de deksels van de toezichtputten in geurvrije uitvoering en/of 
overrijdbaar voorzien.  
De aansluiting van de afvoeren zoals het regenwater, de zeephoudende en fecale afvalwaters 
gebeuren overeenkomstig de gemeentelijke bepalingen en volgens de geldende voorschriften.  

D. Ondergronds metselwerk  

Alle ondergrondse constructies  die in aanraking komen met de grond zullen dusdanig behandeld 
worden dat een perfecte waterdichtheid verzekerd is.  

E. Beton  

Worden uitgevoerd in gewapend beton of prefabbeton :  
- Kelderwanden 

- Verdiepingsvloeren; 

- Keldertrap 

- Kolommen en balken volgens studie; 

F. Gevels  

De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de 

gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project. Voor dit 

project werd gekozen voor een moderne hedendaagse Baksteen, standaard gemetst met een voeg op 

kleur. 

G. Isolatie gevels 

In de spouw wordt een isolatie voorzien die rekening houdt met de EPB-startverklaring in functie van 

E-peil 30. Deze wordt volledig volgens de voorgeschreven norm geplaatst.  



H. Binnenstructuren  

De dragende en niet dragende constructies worden hoofdzakelijk opgetrokken in gebakken 
snelbouwsteen. 1 van de 2 scheidingswanden tussen iedere eenheid worden opgetrokken in 
betonblokken om een betere akoestische isolatie te bekomen. 

I. Terrassen/Tuinen 

De tuin is in de basisprijs ontsloten met een draadafsluiting en toegankelijk met een poortje 

achteraan vanaf het gemeenschappelijke kruiwagen/wandelpad. Op vraag en tegen meerprijs 

kunnen de terrassen aangelegd worden, kan indien gewenst een tuinpad of vakken voor beplanting  

aangelegd worden en kan eventueel zelfs de beplanting alsook het gras voorzien worden. 

J. Dorpels  

De raam- en deurdorpels worden uitgevoerd in arduin.  

K. Dakafwerking: 

Op de platte daken zal een uitvulling aangebracht worden teneinde de nodige helling te bekomen voor 
de afwatering. Op de uitvullingschape is een zelfklevend onderdak voorzien. De platte daken zullen 
afgewerkt worden met een thermische dakisolatie met een dikte van 16cm van PIR/PUR waarop een 
dakdichting wordt aangebracht in EPDM. 

• De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in antra-zink. 

• Afvoerleidingen voor regenwater binnen het gebouw worden uitgevoerd in PVC. 

L. Buitenschrijnwerk  

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en dubbel glas met warm edge-
afstandhouders. 

 

TECHNISCHE INSTALLATIES  

 

A. Aansluitingen  

De kostprijs voor de aansluitingen van de nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de post infra in de 
prijsopgave. De totaalprijs voor de aansluiting gas – elektriciteit – water bedraagt 4.500 € excl. Btw. De 
overdracht van de desbetreffende contracten van de energieleveranciers vindt plaats samen met de 
voorlopige oplevering. 
 

B. EPB 

Er wordt een door de overheid erkend bureau aangesteld om per individuele entiteit de EPB-
verslaggeving uit te voeren. Voor de aanvang van de werken wordt een startverklaring neergelegd 
waarin bepaald wordt aan welke normen de woning dient te voldoen. Voor de woningen wordt 
standaard een E-peil 30 nagestreefd. In overleg met de koper kunnen manieren besproken worden 
om eventueel E-peil 20 te bekomen. Het definitieve EPC-rapport wordt afgeleverd samen met het 
post-interventiedossier, binnen het halfjaar na de voorlopige oplevering. 
 



C. ELEKTRICITEIT 

ALGEMEEN 

 
De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de elektriciteit-leverende 
maatschappij en het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). 
Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de gehele installatie gekeurd worden door een door de 
overheid erkend controleorganisme. 
Binnen de woning is standaard een kabel voor een Telenet-aansluiting voorzien, Proximus kan op 
aanvraag ook voorzien worden. 
 
De woning is standaard voorzien van een zonnepaneel installatie. De standaard installatie is 
1200Wpiek, dit is bepaald in functie van het E-peil dat voorlopig vastgelegd is op minder dan of gelijk 
aan 30. Om E-peil 20 of lager te halen kan deze installatie uitgebreid worden met 1600Wpiek.  
De woning heeft een afzonderlijke meter, dewelke opgesteld wordt in de inkomhal.   
Het verdeelbord staat in de inkomhal van de woning. 
Het bord is voorzien van zekeringen en verliesstroomschakelaars (330 en 30mA). 
De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type serie Niko PR 20 of gelijkwaardig. 
 
Indien uit de EPB-studie blijkt dat on-site hernieuwbare energie noodzakelijk is wordt standaard 
gekozen voor een zonnepaneelinstallatie. In deze situatie worden zonnepanelen in “full-black” 
uitvoering voorzien . 

 
De installatie omvat geen verlichtingsarmaturen noch lampen. 
 
Opsomming van onze “standaard” uitrusting: 
 
 Kelder / Berging 

- 3 lichtpunten 
- 1 Sensor 
- 2 wisselschakelaars 
- 2 enkelvoudig stopcontacten 

Inkomhal 
- 1 lichtpunt 
- 2 wisselschakelaars 
- 1 enkelvoudig stopcontact 
- 1 deurbel (buiten) 
- 1 rookmelder 

Toilet 
- 1 lichtpunt 
- 1 enkelpolige schakelaar 

Zitkamer/Eetkamer 
- 2 lichtpunten  
- 2 dubbele wisselschakelaars 
- 1 viervoudig stoppcontact  (TV) 
- 4 dubbel stopcontacten 
- 1 data-aansluiting 
- 1 tv/fm aansluiting 
- Thermostaat  

Terras 
- 1 lichtpunt 
- 1 enkelpolige schakelaar 
- 1 hydro-stopcontact inbouw 



Kookhoek 
- 1 lichtpunt 
- 1 enkelpolige schakelaar 
- 2 dubbel stopcontacten 
- 1 voeding fornuis 
- 1 voeding vaatwasser 
- 1 stopcontact dampkap 
- 1 stopcontact koelkast 
- 1 stopcontact combi-oven 

Wasplaats 
- 1 lichtpunt 
- 1 enkelpolige schakelaar 
- 1 stopcontact wasmachine 
- 1 stopcontact droogkast 
- 1 enkel stopcontact 

Nachthal/Overloop 
- 1 lichtpunt 
- 2 wisselschakelaars 
- 1 enkel stopcontact 
- 1 rookmelder 

Slaapkamer 
- 1 lichtpunt 
- 2 wisselschakelaars 
- 1 data-aansluiting 
- 1 tv/fm aansluiting 
- 2 dubbel stopcontacten 
- 1 enkel stopcontact 
- Thermostaat 

Slaapkamer 2/3 
- 1 lichtpunt 
- 2 wisselschakelaars 
- 1 data-aansluiting 
- 1 tv/fm aansluiting 
- 1 dubbel stopcontacten 
- 1 enkel stopcontact 
- Thermostaat 

Badkamer 
- 2 lichtpunten 
- 2 enkelpolige schakelaars 
- 1 dubbel stopcontact 
- 1 enkel stopcontact 
- Thermostaat 
- 1 enkel stopcontact handdoekradiator 

Zolder 
- 1 lichtpunt 
- 1 enkelpolige schakelaar met controle lampje 
- 1 stopcontact verluchtingssysteem 
- 1 stopcontact cv 
- Voedingskabel 220v 
- 1 rookmelder 

 
 



D. SANITAIRE INSTALLATIE 

 
Omvat de nodige aanvoerleidingen voor koud en warm water uitgevoerd in Aluminium/Vernet 
Polyethyleen.   
Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen. 
De gehele installatie wordt conform de voorschriften van de water leverende maatschappij 
geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander toebehoren. 
Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging; 
Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming. 
 

E. VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERPRODUCTIE 

 
De algemene opvatting kan als volgt omschreven worden: 
Voor de productie van centrale verwarming en warmwatervoorziening wordt een hoogrendement  
gascondensatieketel geplaatst. 
 
In de woning is er op al de kamers vloerverwarming voorzien, met uitsluitsel van de zolder en de 
garage. Op de slaapkamers wordt een thermostaat geplaatst. Op de badkamer wordt een extra 
handdoekradiator voorzien. 

 
Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen: bij een buitentemperatuur 
van -10 graden C. 

• Leefruimte / keuken 20°C 

• Slaapkamers 18°C 

• Badkamers 24°C 
De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een thermostaat met dag- en nacht regeling zodat 
een economische werking bekomen wordt. 
 
De volledig gasinstallatie zal gekeurd worden en voldoen aan de geldende reglementering. 
 

F. Waterrecuperatie 

Elke woning wordt voorzien van een eigen regenwaterput van 5.000L waarin het hemelwater 

opgevangen wordt. Het water in de regenwaterput wordt door middel van een regenwaterpomp 

voorzien op de buitenkraan en indien de koper het wenst op het toilet. 

G. KEUKENINSTALLATIE 

 

In de verkoopprijs van de woning wordt een maatwerkkeuken voorzien met kastenensemble en 
elektrische toestellen.  
De keukeninrichting heeft een hoogwaardige kwaliteit:  
- volledig uitgeruste keuken, 

- zelfsluitende, telescopische laden.  

 
Toestellen:  
- Keramische kookplaat  

- Combi-oven 

- Dampkap  

- Koelkast   
- Vaatwasser 



 
De totale waarde van de keuken incl. toestellen (€8500,00 excl. Btw) is in de verkoopprijs 
inbegrepen. Kopers kunnen hun keuken naar eigen voorkeur samenstellen in samenspraak met de 
keukenleverancier. Voor dit project is gekozen om samen te werken met Deaplus in Hasselt – 
Kuringersteenweg 186. 
 
 

H. BADKAMERINSTALLATIE 

 
In de verkoopprijs de woning wordt een uitgebreide badkamer voorzien.  
De badkamerinrichting heeft een hoogwaardige kwaliteit en is voorzien van:  
- Lavabo voorzien van een onderkast, hangkast en een spiegel met ledverlichting; 

- Inloopdouche met verzonken doucheplaat zoals ingetekend op plan; 

- indien voorzien een bad. 

- Kwalitatief kraanwerk 

- Toilet 

- Handdoekradiator 

 
Totale waarde van de badkamer (€6300,00 excl. Btw) is in de verkoopprijs inbegrepen. Kopers 
kunnen hun badkamer naar eigen smaak en voorkeur samenstellen in samenspraak met de 
badkamerleverancier. Voor dit project is gekozen om samen te werken met Versani uit Herentals – 
Atealaan 11. 
 
 
 

I. VENTILATIESYSTEEM 

 
In de woning is een ventilatiesysteem Type D voorzien. Het ventilatietoestel is voorzien van een 
warmtewisselaar voor een optimaal rendement en in functie van de EPB- en ventilatie-studie. 
 

J. BRANDMELDINGSSYSTEEM 

 
De woning is voorzien voldoende rookmelders (volgens de huidige wetgeving). 
 

3. AFWERKINGEN  

A. Bepleistering  

De plafonds en de binnenmuren van de woningen worden bepleisterd met gips. De bepleistering 

wordt vlak en schilder-klaar afgewerkt.  

Dit wil zeggen “klaar voor de schilder”: de schilder dient te zorgen voor het voorbereiden van de 

ondergrond (schuren en plamuren).  

De uitspringende verticale hoeken van muren, dagkanten en ramen worden beschermd met 

gegalvaniseerde hoekbeschermers.  

Al de binnenhoeken dienen door de schilder ingesneden te worden en afgekit met schilderskit 

voor een optimaal resultaat. 



De Koper neemt er nota van dat het optreden van scheuren gedurende de eerste jaren inherent 

is aan de constructie (o.a. zetting gebouw, overgang tussen verschillende materialen: beton, 

metselwerk, gipskarton, ...).  

Deze scheurvorming kan dan ook nooit worden beschouwd als een verborgen gebrek.  

Kosten voor herstelling schilder- of behangwerk, etc. kunnen nooit ten laste worden gelegd van 

de ontwikkelaar. 

B. Chapewerken  

De vloerplaten worden afgewerkt met een Thermische EPS waarvan de dikte vastgesteld wordt in 

de EPB-startverklaring. Hierop komt een afgeplakt dampscherm. Op het dampscherm wordt de 

vloerverwarming geplaatst. Deze wordt afgewerkt met een chape-laag, versterkt met vezels of 

chape-netten. In functie van de opgelegde oppervlaktes en aan overgangen tussen kamers 

worden werkingsvoegen voorzien. Rondom de chape wordt een chapeband geplaatst om 

eventuele werking van de chape op te vangen. 

C. Vloeren  

De vloertegels worden geplaatst volgens de regels van de kunst. Speciale patronen, grotere of 
kleinere afmetingen van tegels, voegen kleiner dan 3mm, gerectificeerde tegels, mouluren, 
plaatsing van natuurstenen vloeren, ... zullen deel uitmaken van een afzonderlijke offerte. 
Keramische vloeren zijn voorzien in de woonkamer, keuken, badkamer, berging, inkom, nachthal 
en toilet(en). 
Voor de keuze van de vloertegels is een budget van €37,00/m² excl. BTW voorzien. De tegels 
(zowel vloer als faïence) zijn te kiezen bij RG-tegel in Massenhoven – Liersebaan 206. 
 
In de slaapkamers  wordt een laminaat voorzien. Hier is een budget van €22,00/m² excl. BTW 
voor voorzien. Kopers mogen de tegels gaan kiezen bij de door ons voorgestelde leverancier. 
Idealiter vindt dit plaats  na het samenstellen van de badkamer en de keuken. In functie van de 
bouwplannen en het badkamer en keukenplan kan dan de mooiste keuze samengesteld worden.. 

D. Faiencetegels  

De muurbekledingen in faience zit inbegrepen tot een maximaal beloop van 12 m². 
Dit geeft de mogelijkheid om: 
- De douche te betegelen 
- Het bad te betegelen 
- Wand achter toilet te betegelen 
Voor de faiancetegels is een budget van €35,00/m² excl. BTW voor voorzien. 

E. Leidingschachten 

In functie van de uitvoerbaarheid van het project zullen er een beperkt aantal leidingschachten 

voorzien worden. Deze leidingschachten worden geïsoleerd en afgewerkt met Gyproc. Indien bij 

de uitvoering van het geheel blijkt dat er een extra leidingschacht dient voorzien te worden om de 

uitvoerbaarheid van het geheel te garanderen houdt de ontwikkelaar zich het recht deze uit te 

voeren zonder verder verhaal. 

F. Binnenschrijnwerk  

Binnendeuren  

De binnendeuren zijn Tubespaandeuren, voorzien van standaard beslag en worden opgehangen 
aan een houten deuromlijsting met 3 scharnieren. Ze zijn voorzien van een degelijk insteekslot 
met sleutel. Houten trap naar het verdiep wordt afgewerkt in Rubberwood. 



4. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

A. Materialen  

De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor sommige materialen vermeld in dit lastenboek te 
laten vervangen door andere materialen in overleg met de architect. De afwerking van de 
woningen wordt voorzien volgens bijhorende plannen onder voorbehoud van wijzigingen ten 
gevolge van stabiliteits- of technische studies.  

B. Werfvreemde aannemers (niet aangesteld door Drawer bv)  

Het is de koper ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken te 
laten uitvoeren met betrekking tot de afwerking vooraleer de voorlopige-oplevering heeft 
plaatsgevonden. Dit zou de ontwikkelaar ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten 
opzichte van de koper voor wat zijn werk betreft.  

C. Ingebruikname en werken door werfvreemde derden  

De ingebruikname van de woning en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet 
aangesteld door Drawer bv, zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding van 
de privatieve delen.  

D. Meerwerken en veranderingen  

Meerwerken en veranderingen kunnen slechts uitgevoerd worden mits voorafgaandelijk en 
schriftelijk akkoord tussen de koper en de ontwikkelaar omtrent het voorwerp van de wijziging, de 
kosten, de termijn van afwerking en betalingsmodaliteiten en indien het stadium van opbouw dit 
technisch toelaat. Een offerte daarover zal aan de koper worden overgemaakt. Een kopie van deze 
offerte dient door de koper, uiterlijk binnen de acht dagen na verzending (tenzij hierop anders 
vermeld) aan de ontwikkelaar teruggezonden te worden, behoorlijk “voor akkoord” ondertekend. 
Bij gebreke hieraan wordt aangenomen dat de koper afziet van de door hem gevraagde 
meerwerken en wijzigingen.  
In geval van meerwerken of veranderingen zal de uitvoeringstermijn, vermeld in artikel 4.10, 
automatisch verlengd worden met minstens 1 werkdag per schijf van € 400,00 aan meerwerken. 
In functie van specifieke lever- en uitvoeringstermijnen kan deze uitvoeringsperiode nog extra 
worden verlengd. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of 
wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de 
ontwikkelaar.  

E. Tegenstrijdigheden  

De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar aan.  
Moesten er zich tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de documenten in de volgorde zoals 
hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in 
de aannemingsprijs inbegrepen.  
Alle meubilair is op de plannen getekend enkel ten titel van inlichting en maakt geen deel uit van 
de huidige overeenkomst. (Met uitzondering van de keuken en badkamer zoals hierboven 
omschreven) 

F. Plannen en verschillen  

Noodzakelijke aanpassingen om constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn 
toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de koper.  
Alle kasten en niet gespecifieerde inrichtingen op de plannen zijn louter informatief.  
De opgegeven oppervlaktes van de woning zijn bruto. 

G. Raadgevers aangesteld door de koper. 

Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, 
zijn uiteraard alle kosten, erelonen, etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt ook in geval van 



betwisting tussen koper en ontwikkelaar, waarbij de door de Koper aangestelde raadgever advies 
uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde de ontwikkelaar kunnen 
binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en 
ontwikkelaar. 

H. Responstijd  

De koper moet de ontwikkelaar in de mogelijkheid stellen om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is 
derhalve verplicht binnen de acht dagen te antwoorden op elk verzoek door de ontwikkelaar tot 
hem gericht in verband met de afwerking. Indien geen antwoord geformuleerd werd binnen deze 
periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de ontwikkelaar of 
dat de koper de vrijheid laat aan de ontwikkelaar inzake keuze van materialen, kleuren enz..  

I. Sub leveranciers van de ontwikkelaar. 

De keuze van alle materialen, toestellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die door de 
ontwikkelaar wordt aangeduid. Deze keuzes dienen ook binnen de maand na aankoop van de 
woning plaats te vinden. Dit in functie van levertermijnen, algemene planning, eventueel nog 
noodzakelijke wijzigingen i.f.v. de gekozen opstellingen. 

 

J. EPB-dossier 

In dit lastenboek wordt rekening gehouden met en gangbare afwerking naar huidige EPB-normen. 

Als er iets dient toegevoegd te worden dient dit ook verrekend te worden. Voor de aanvang van 

de werken wordt de startverklaring afgeleverd en worden de nodige voorzieningen getroffen voor 

het project i.f.v. deze startverklaring. 

K. Postinterventiedossier 

Binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering wordt er een compleet post-interventiedossier 

van de afwerking aangeleverd.  

L. Termijnen 

- Vermoedelijke start der werken : juni - 2022 
- duurtijd der werken : 14 maanden 

M. Betalingen 

De aan de koper voorgelegde facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

Facturatie gebeurt volgens volgend betalingsschema: 

- 5% bij aanvang werken 
- 20% na vloerplaat kelder 
- 10% na vloerplaat boven kelder 
- 10% na vloerplaat boven verdieping 
- 10% voltooiing façademetselwerk 
- 15% na dakwerken en buitenschrijnwerk 
- 10% na bezettingswerken 
- 10% na de vloer werken 
- 5% na plaatsing van het binnen schrijnwerk (deuren, keuken en badkamermeubilair) 
- 5% voor oplevering en voor overhandiging sleutel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


