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Architect Berkein Architects, Bellemstraat 50, 9880 Aalter 

Uitvoeringsplan Berkein Architects, Bellemstraat 50, 9880 Aalter 

Stabiliteit BeHeCon, Poortakkerstraat 93, 9051 Gent 

EPB & VC MijnEPB, Zeilschipstraat 10, 9000 Gent 

Sanitaire toestellen LAMO, Industriestraat 19, 8755 Ruiselede  

Tegels en faiences Tegels Depaepe, Kortrijkstraat 368, 8560 Wevelgem 

Keukens en kasten  Bonquet, Gentseweg 518, 8793 Waregem 

Tweede keukenbouwer te bepalen door ASCOT  

Parket Woodstoxx, Kortrijksesteenweg 1157, Gent of Hogeweg 245, Menen 

ALGEMEEN 

Voor het opmaken van dit lastenboek is vertrokken van  : 

✓ De plannen van de architect (in bijlage) 

✓ De EPB-voorstudie  

 

De partijen bij de uitvoering van deze overeenkomsten worden genoemd :  

✓ Enerzijds ASCOT, als afkorting voor ASCOT CONTRUCT nv, als aannemer/promotor 

✓ Anderzijds de KLANT, als samengevat woord voor de koper van de woning of opdrachtgever van de 

werken.  

 

COMMERCIEEL LASTENBOEK 

INGELMUNSTER 
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De tussen ASCOT en de KLANT overeengekomen prijs omvat enkel de in het lastenboek beschreven werken. De 

beschrijving is limitatief en bevat alle werken noodzakelijk om de normale bewoonbaarheid te garanderen. Indien 

bijkomende werken moeten uitgevoerd worden (vb. bij wijzigingen op vraag van de KLANT of bij andere 

wijzigingen zoals bepaald in de algemene projectvoorwaarden of opgelegd door de vergunningverlenende 

overheid) zullen deze apart verrekend worden.  

 

Definitieve keuzes inzake sanitair, vloerbekleding, en keukens en kasten zullen door de KLANT op uitnodiging 

door ASCOT gemaakt worden bij de toonzalen van de aangeduide handelszaken. Wijzigingen inzake elektriciteit 

zullen aangeduid worden op een elektriciteitsplan, bezorgd door ASCOT en bij gebreke daaraan worden deze op 

de werf zelf besproken worden en met krijt aangeduid worden. 

Veiligheids- en gezondheidsplan & postinterventiedossier 

Er wordt een veiligheidscoördinator aangesteld door ASCOT tijdens de duur van de werken. 

Een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt en kopie daarvan wordt bijgehouden op de werf.  

Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

Een gekeurde stelling wordt voorzien gedurende de werken en de nodige werflokalen worden geplaatst. 

Een postinterventiedossier wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator, die uiterlijk 2 maand na voorlopige 

oplevering het dossier rechtstreeks aan de KLANT zal bezorgen. 

Studie ventilatie 

De ventilatieverslaggever staat in voor de coördinatie, het ventilatievoorontwerp en het 

ventilatiespecificatiedocument. Het ventilatieprestatieverslag wordt geleverd door de aangestelde deskundige van 

de plaatser. 

Verzekering 

Een ABR (alle bouw risico’s) verzekering wordt afgesloten vanaf de start van de bouwwerken, zoals verder 

bepaald. Aansluitend na beëindiging van de ABR zullen de mede-eigenaren deze vervangen door een blokpolis. 

Inrichting bouwplaats 

Voorlopige aansluitingen van nutsvoorzieningen zijn voorzien. Vanaf de installatie van de definitieve kabel 

(bijvoorbeeld bij opstart van de verwarming) zal het verbruik ten laste zijn van de KLANT.  

Noodzakelijk verbruik voor bouwwerken in de gemeenschappelijke delen zal afgetapt worden van het 

dichtstbijzijnde punt, waarvoor de opdrachtgever toelating verleent. De kosten hiervan zijn te verdelen onder de 

eigenaars door de syndicus. Afhankelijk van de plaatselijke reglementering, kan de aansluitkabel geleverd en 

geplaatst worden door de elektriciteitsmaatschappij of de elektricien, de kosten hiervan zijn niet inbegrepen. 

De offertes van de nutsmaatschappijen voor het plaatsen van de tellers worden eventueel opgevraagd door 

ASCOT.  De kosten worden gedragen door de KLANT. De kosten hiervan worden individueel verdeeld, en van de 

tellers van de gemeenschappelijke delen, volgens verdeelsleutel van de basisakte verdeeld. Laattijdigheid 

vanwege de nutsmaatschappijen, kan aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. 

Afbraak en schoringswerken 

Af- en uitbraak van de bestaande opstallen en verharding in overeenstemming met de vergunning en de 

richtlijnen van de gemeentelijke overheid. Ontzoden van het ganse gebouwoppervlak. 

Afbraak van de bestaand omheining waar van toepassing. 
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DEEL 1 : ONDERBOUW 

Sonderingen en technisch verslag 

Een sondering van het terrein in functie van de funderingen wordt eventueel uitgevoerd, waar een bijhorend 

technisch verslag wordt opgemaakt van de bodem in functie van het grondverzet. 

Uitgravingen: 

Er wordt een gewapende funderingsplaat voorzien. De dimensionering wordt bepaald door de stabiliteitsstudie 

opgemaakt door de stabiliteitsingenieur. Indien de grondweerstand en/of het grondwaterpeil speciale 

funderingssystemen of verlaging van het grondwaterpeil inhoudt zal dit inbegrepen zijn in de prijs. 

Een aarding lus, 35 mm², conform het AREI en KB van 10/03/1981, wordt geplaatst. 

Speciale funderingstechnieken 

Waar de bebouwing grenst met het voetpad, wordt indien noodzakelijk op het openbaar domein een berlinerwand 

geplaatst. Er wordt op KLIP/KLIM-documenten nagekeken op mogelijke ondergrondse leidingen. Er wordt tijdens 

de werken tegelijk visueel gecontroleerd op mogelijke storende kabels of nutsleidingen. 

Onder de funderingsplaat wordt indien nodig een paalfundering voorzien. 

Alle door ASCOT uit- of afgegraven grond wordt gratis weggevoerd (indien code 211). 

Uitgravingen: 

De funderingsbalken worden uitgegraven volgens studie stabiliteit. 

Vloerplaat: 

Zelfdragende vloerplaat, voorzien van wapening volgens studie stabiliteit, met eronder een waterdichte 

polyethyleen film. 

Alle door ASCOT uit- of afgegraven grond wordt gratis weggevoerd (indien code 211). 

Prefabgarages: 

De fundering van de garages wordt voorzien volgens studie van de leveranciers en/of studie stabiliteit.  

Rioleringen 

Alle rioleringen worden uitgevoerd volgens regels van de kunst, de buizen en bijhorigheden zijn in PVC, benor 

gekeurd, met een aangepaste diameter. De afvoer van de infiltratievoorziening naar de riool wordt voorzien in 

PVC.  

De nodige reukafsnijders worden voorzien. 

Een buffervat (voorzien van mangat) en een regenwaterput van 20.000 liter zijn voorzien volgens de vergunning. 

Er wordt een vulleiding voor de regenwaterput voorzien (van aan de regenwaterput tot aan de waterpomp). 

Mangaten worden afgedekt met gietijzeren deksels. Een aanzuigleiding in polyethyleen met voldoende diameter 

is voorzien van in regenwaterput tot bij de watertellers. 

De vuilwater riolering wordt rechtstreeks aangesloten op de moerriool. Indien technisch noodzakelijk wordt een 

pompput voorzien.  

Voorziene controle- en verzamelputjes: volgens plan. 

Aansluitingen op het openbaar rioleringsnet zijn inbegrepen, volgens studie. 

Aan de toegangszones worden putjes met eventueel een acodrain (of gelijkwaardig) voorzien voor opvang van 

vervuild water, aangesloten op de riolering. 

Een afvoer wordt op noodzakelijke plaatsen voorzien voor regenwater. 
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Het keuringsverslag wordt opgemaakt door een erkend deskundige. 

Vochtisolatie 

Een isolatievilt (DPC) wordt waar nodig voorzien tegen opstijgend vocht, gecombineerd met eventueel roofing. 

Deze worden aangebracht volgens de regels van de kunst. 

DEEL 2 : OPGAANDE METSELWERKEN 

Vochtisolatie 

Onder alle muren gelijkvloers, boven alle gevelopeningen en overal waar contact mogelijk is tussen binnen- en 

buitenspouwblad komt een isolatievilt (DPC) tegen opstijgend vocht. 

Onder de ondervloer komt een polyetyleenscherm. 

Deze worden aangebracht volgens de regels van de kunst. 

Opgaand metselwerk en niet-dragend binnenmetselwerk: 

Niet-dragende binnenmuren worden in kelderverdieping opgetrokken in betonsteen of snelbouwsteen (volgens 

studie), meegaand gevoegd. 

Het binnenspouwblad en binnenmuren tussen de appartementen worden volgens plan in beton of kalkstandsteen 

voorzien indien deze dragend zijn, dikte volgens de stabiliteitsstudie, steeds uitgevoerd voor normaal akoestisch 

comfort. Analoog voor de liftkoker en gemeenschappelijke delen (inkomhal, traphal,…). Een isolerende kimblok 

wordt voorzien volgens EPB studie. 

De niet-dragende binnenmuren in de individuele appartementen worden uitgevoerd in verlijmde gipsblokken 

dewelke worden voorzien van een microfilm lijm en glad opgeleverd.  In alle gevallen wordt de onderste laag 

blokken beschermd tegen opstijgend vocht door uitvoering in waterafstotende blokken. Eveneens de met 

muurtegels beklede wanden worden voorzien in waterafstotende blokken. 

Waar nodig worden boven de raam- en deuropeningen gefabriceerde lintelen geplaatst, opleg minimum 1/10 van 

de overspanning. Noodzakelijke metalen liggers (= behandeld met een roestwerende grondlaag) en/of 

betonbalken zijn voorzien. 

Aan de kokers wordt een eerste gipsblok (9-10 cm) gemetst, op het gelijkvloers wordt dit op die plaats uitgevoerd 

met een isolerende steen. Na plaatsen van de leidingen worden de kokers verder dichtgemetst in gipsblokken en 

opgevuld (zie isolatie). Alle doorboringen worden, volgens brandweerverslag, brandwerend afgedicht. 

Koudebruggen worden vermeden en waar nodig opgeschuimd. 

De architect of stabilteitsingenieur kan uitvoeringsdetails wijzigen. 

Draagvloeren: 

Predallen met druklaag worden uitgevoerd volgens studie. De draagvloeren zullen tussen de leefruimtes 

onderling een minimale dikte hebben voor normaal akoestisch comfort. 

Ter hoogte van de kokers zal in de predallen een opening voorzien worden voor de volledige doorsnede van de 

koker. 

Waar een platte dakbedekking komt, wordt een isolerende uitvulling voorzien, type hellingsbeton, chape of 

betopor (of gelijkwaardig), hellend geplaatst, volgens studie EPB. Een afvoerleiding, met voldoende diameter, 

wordt waar nodig in de druklaag voorzien. 

In de appartementen en gemeenschappelijke hallen wordt de onderzijde van de predallen vlak afgewerkt. 

De architect of stabilteitsingenieur kan uitvoeringsdetails wijzigen. 
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Terrassen 

De terrassen worden in functie van de stabiliteitsstudie ter plaatste gestort of in prefab voorzien. Om 

koudebruggen te vermijden worden de terrassen plaatselijk geïsoleerd volgens studie EPB. Waar de terrassen 

uitgevoerd worden in prefabbeton, worden deze bevestigd via een (eventueel thermisch onderbroken) 

wapeningskorf. 

De terrassen worden afgeboord met gevelstenen volgens keuze ASCOT.  

De terrassen worden voorzien van een afvoer en (nood)spuwers. 

De onderzijde van uitkragende elementen, (o.a. boven de terrassen) wordt uitgevoerd in zichtbeton, wit 

plaatmateriaal, HPL of etercolor of gelijkwaardig, volgens keuze ASCOT (tint bepaald door architect). Op 

aangeduide plaatsen wordt een wachtleiding voor opbouwspots of inbouwspots voorzien, volgens keuze ASCOT. 

De ter plaatse gestorte terrassen worden afgewerkt met hellingsbeton, chape of betopor (of gelijkwaardig) waar 

afschotisolatie niet is voorzien. 

Gemeenschappelijke trap 

Er worden betonnen vluchttrappen voorzien, afmeting en vorm volgens plan. De trappen worden ter plaatse 

gestort en waar nodig afgewerkt met vloertegels (zie verder deel afwerking gemeenschappelijke delen).  

Aantal trappen: volgens vergunde plannen. 

De trappen zullen voldoen aan de richtlijnen in het brandweerverslag. 

Isolatie: 

In de spouw der buitenmuren wordt PIR/PUR-isolatie voorzien volgens studie EPB.  

De uitvoering van de spouwmuurisolatie gebeurt doorlopend in twee lagen met afplakking van de naden.  

De buitenmuren die worden afgewerkt met hout of met plaatmateriaal worden geïsoleerd met PIR/PUR-isolatie 

voorzien volgens studie EPB.  

De uitvoering van de isolatie gebeurt doorlopend.  

Binnenmuren tussen appartementen onderling, tussen de appartementen en de kokers en tussen de 

appartementen en gemeenschappelijke delen (betonwand of betonblokken), worden geïsoleerd met een minerale 

wol met een lambda-waarde kleiner of gelijk aan 0.040 W/mK en een dikte van minimaal 2 cm.  

Binnenmuren van de traphal op kelderniveau grenzend aan de niet-geïsoleerde kelder worden geïsoleerd met 

een PIR/PUR-isolatie met lambda-waarde kleiner of gelijk aan 0.023 W/mK en dikte van 5cm voorzien, volgens 

studie EPB.  

Buitenmuren van de traphal op kelderniveau grenzend aan de grond  worden geïsoleerd met een XPS isolatie 

met een dikte van minimaal 10 cm.  

Gevelmetselwerk: 

Geveldelen in metselwerk worden uitgevoerd in een witgrijze genuanceerde gevelsteen, binnen het 

kleurenspectrum zoals voorzien op de visuals. Gemetseld in wildverband.  

Keuze gevelsteen gebeurt door ASCOT. 

Om een degelijke verbinding tussen parament en binnenspouwblad te bekomen zijn spouwhaken met klipsen 

voorzien. 

Boven raam- en andere openingen wordt een gegalvaniseerd L-ijzer voorzien. Aan de slag van de ramen wordt 

geen retour voorzien. 

Voorzien siermetselwerken (strekken, muizetanden, bogen, zwaluwstaarten, schouwkop, verticaal 

metselwerk,…): verticaal metselwerk steenstrips lichtgrijze tint volgens plan architect.  

Een loden dichtingsfolie wordt waar nodig aan gevel/dak- aansluitingen geplaatst. 
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Dorpels 

Buitendeuren en ramen enkel op het gelijkvloers. 

Blauwe hardsteen 5 cm dikte, verzoet en voorzien van druipgroef. 

Voegwerken: 

Binnenvoegwerken: snelbouwsteen/betonsteen wordt meegaand gevoegd waar geen gevelafwerking of 

pleisterwerk is voorzien. Waar snelbouwsteen wordt uitgevoerd in de lokalen worden stootvoegen met cement of 

pleister dichtgemaakt.  

Buiten: voegen worden uitgevoerd in overleg met de architect. Indien nodig vraagt de architect alvorens over te 

gaan tot de voegwerken een 3-tal proefvoegsels. Dikte voegen 7-10 mm of keuze ASCOT.  

Aan de onderzijde van de spouw en boven openingen komen open stootvoegen, dit ter verluchting van de spouw 

en om eventuele tot de spouw doorgedrongen water af te voeren. Onderaan en boven raamopeningen en andere 

openingen worden open stootvoegen voorzien. 

De voeg tussen buitenschrijnwerken en parament wordt dichtgespoten met een elastische voegvulling. 

Prefabgarages 

De prefabgarages worden voorzien volgens keuze ASCOT.  

DEEL 3: DAKWERKEN 

Hellende daken 

De dakkap wordt uitgevoerd met spanten, welke met een tussenafstand van ongeveer 45 cm geplaatst worden. 

Daktype: Zadeldak met gedeeltelijk plat dak. 

Voorziene dakhelling: volgens plan. 

Timmerhout: Douglas, gedrenkt en geschaafd van breedte. 

Alle nodige hulpdelen (als muurplaten, nokken, windverbanden e.a.) zijn voorzien om een stevige constructie te 

bekomen. 

De sectie van het gebruikte hout is in functie van de overspanning, belasting en bekisting. 

Sectie spantbenen: steeds 180/35 mm. 

Brandweerstand draagstructuur: R60, door middel van combinatie met stucanet (R60, zie verder) 

De voorzijde wordt afgewerkt met een gootplank in Eternit Tevica (of gelijkwaardig, zwart of donkergrijs volgens 

keuze architect). Goot- en dakoversteken worden aan onderzijde bekleed met eenzelfde materiaal-planchetten. 

Geen topgeveloversteken voorzien. 

Dakisolatie hellende daken: 

Glaswolplaat Isoconfort 32 of gelijkwaardig volgens studie EPB.  

Leveren en plaatsen van een dampscherm B1, incl. afkleven van overlappingen en afkitten van aansluitingen. 

Ook de aansluiting met eventuele dakvlakramen wordt verzorgd. 

Dakbedekking hellende daken 

Op hellende daken wordt een dakpan voorzien kleur antraciet, keuze ASCOT.  

Dakvlakramen 

Type Velux GPL, (of vergelijkbaar type zoals Roto of Fakro) uitzetbaar wentelend venster met superisolerende 

beglazing (maximum K = 1,1 W/m²K) en volgens studie EPB. Voorzien van isolerend kader (type BDX). 
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Voorziene aantal en afmetingen, volgens uitvoeringsplan. 

Voorzien van de nodige bijpassende gootstukken en binnenbekledingen (zie pleisterwerken). 

Platte daken: 

Op de platte daken wordt een meerlaagse bitumineuze of PVC dakdichting voorzien, goedgekeurd door architect. 

De platte daken worden geïsoleerd met een PIR/PUR-isolatie volgens studie EPB.  

Tegen de dakranden (onder bedekking) komen waar nodig schuine hoeken (gedrenkt naaldhout). 

Dakrandafwerking: aluminium profielen, kleur volgens keuze ASCOT. 

Waar gemetste of betonnen kokers en uitbouwen zijn voorzien wordt de dakbedekking overheen en rondom de 

uitbouwen voorzien, met zijdelingse PVC doorvoeren. Als alternatief kan een Kombitube rookgasschouw (of 

gelijkwaardig) voorzien worden. 

Terrassen en balkons 

Waar de terrassen voorzien zijn in ter plaatse gestort beton, worden deze afgewerkt met een meerlaagse 

bitumineuze- of PVC-dichting of uitgevoerd met een afschotisolatie waar geen hellingsbeton is voorzien. De 

dichting wordt opgetrokken tegen de wanden. 

De terrassen boven het beschermd volume worden geïsoleerd met een PIR/PUR-isolatie volgens studie EPB.  

Rookluiken/rookkoepels 

Volgens richtlijnen van de brandweer worden in het dak, ter hoogte van de gemeenschappelijke trap, rookkoepels 

voorzien. Rookkoepels in dubbelwandige uitvoering. 

De rookkoepels zullen voldoen aan de studie van de EPB-verslaggever. 

Deze rookkoepels zijn zodanig ontworpen en geplaatst dat ze toegang verschaffen aan het dak voor eventueel 

onderhoud. 

Zinkwerken 

Regenafvoerbuizen in PVC, voldoende diameter, met bijhorende inox bevestigingsbeugels en aansluitstuk op 

rioleringsnet. In overleg met de architect worden deze al dan niet in het parament-metselwerk ingewerkt met 

aandacht voor koudebruggen. 

In de platte dakbedekking en terrassen worden loden tapbuizen ingewerkt, waarop de regenafvoeren aangesloten 

worden. 

Waar nodig worden spuwers voorzien. 

DEEL 4 : GEVELSLUITINGEN 

Buitenramen: 

Alle buitenschrijnwerk is uitgevoerd in aluminium profielen volgens detail architect. Kleur buiten = zwart (of 

gelijkaardig, volgens keuze architect).  

Kleur binnen = idem  

Alle hoekverbindingen zijn gelast, lasnaden worden opgekuist. Tussenstijlen en –regels worden bevestigd door 

middel van mechanische hulpstukken. De nodige versterkingen worden voorzien (gegalvaniseerd staal).  

Vaste ramen en raamdelen worden met enkel kader uitgevoerd. 

In alle plaatsen is meervoudige beglazing voorzien met K = 1,00 W/m²K in combinatie met thermisch verbeterde 

afstandshouders. 
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Indien nodig volgens het EPB-verslag om oververhitting te vermijden in de woning, is er plaatselijk zonwerend 

glas voorzien (g-waarde kleiner of gelijk aan 0.50). 

Glaslatten in zelfde materiaal, hoeken in verstek gezaagd. 

Het hang- en sluitwerk is uitgevoerd in roestvrij massief metaal (sluitsystemen volgens vermeldingen hierna). 

Alle opengaande delen zijn voorzien van soepele dichtingsbanden welke aangebracht worden in volledige 

lengtes, de hoeken worden gelast. 

Bij plaatsing der buitenschrijnwerken komt tussen de buitenschrijnwerken en het metselwerk een gebitumeerde 

mousseband welke in ontspannen toestand de voegbreedte volledig afsluit. 

Opspuiten der buitenzijden: zie voegwerken 

Waar dagkanten niet worden uitgepleisterd, worden binnenbekledingen uitgevoerd in groene MDF en groene 

MDF chambranles. 

De ramen worden eventueel geplaatst met een tape (of gelijkwaardig) waar de binnenzijde van raam- en 

deurkozijnen die uitgepleisterd worden (volgens richtlijn EPB). 

Voorziene ramen: volgens plan 

Waar geen dorpel is voorzien in blauwe hardsteen, worden deze uitgevoerd in ALU.  

Gemeenschappelijke buitendeuren: 

Gemeenschappelijke buitendeuren worden uitgevoerd in aluminium, kleur gelijkaardig als ramen. 

Deurpaneel: maximaal beglaasd, gelaagd. 

Binnenbekleding: idem als buitenzijde 

Voorziene beslag per deur: 

4 regelbare scharnieren in RAL-kleur 

Voorzien van rolslot.  

Voorzien van een schuifpomp en inox deurtrekker, volgens keuze van de bouwheer. 

Gevelbekleding 

Gevelvlakken met plaatmateriaal, HPL of etercolor of gelijkwaardig, volgens keuze ASCOT (tint bepaald door 

architect. Voorzien van onderliggend kaderwerk, gevuld met isolatie (idem spouwisolatie), een dampscherm en 

pannenlatten.  

Uitkraging 

De onderzijde van uitkragende elementen die niet voorzien zijn in prefab en niet worden geïsoleerd wordt 

uitgevoerd in wit plaatmateriaal, HPL of etercolor of gelijkwaardig, volgens keuze ASCOT (tint bepaald door 

architect), met verborgen bevestigingen. 

Balustrades en borstweringen 

Serene glasleuning, doorvalbeveiliging aluminium met glasplaat, hoogtes volgens de heersende wetgeving. 

Keuze ASCOT.  

DEEL 5A: BINNENAFWERKING PRIVATIEVEN 

Pleisterwerken 

De bovengrondse vertrekken worden voorzien van pleisterwerk, uitgevoerd volgens de regels van de kunst, met 

inbegrip van de dagkanten van de ramen en deuren. 
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Alle zichtbare muren in beton- of snelbouwsteen worden voorzien van een (dun)pleister, volgens de regels der 

kunst en klaar voor de schilder. 

Alle plafonds en zichtbare muren in beton of kalkzandsteen alsook alle worden voorzien van een spuitplamuur, 

volgens de regels der kunst en klaar voor de schilder. 

Aan uitspringende hoeken wordt desgevallend een gegalvaniseerd metalen beschermingsprofiel geplaatst. 

De betegelde nissen aan douches worden voorzien van een afdoende waterdichting; hetzij  uitgecementeerd, 

hetzij door middel van waterdichtingsmembraan.  De nis aan het bad wordt analoog uitgewerkt mits meerprijs in 

geval de KLANT hiertoe verzoekt. 

Verlaagde plafonds 

Volgens de studie van de ventilatie, worden (waar kanalen over het plafond verlopen) in de individuele vertrekken 

een verlaagd plafond of omkasting voorzien, bijvoorbeeld in bergingen, badkamers of inkomgang. 

Bevloering 

Stenen vloertegels met een particuliere prijs van 35,00 EUR/m² (excl. BTW) met een standaard schilderplint (er is 

geen plint voorzien in plaatsen waar faiences tot de vloer komen) met HW 8,00 EUR/lm (excl. BTW) zijn voorzien 

in volgende plaatsen: inkom, wc, vestiaire, living, keuken, slaapkamers en badkamer. 

 

Indien parket wordt gekozen, wordt voor de plaatsing van standaardparket met zelfde handelswaarde een 

meerprijs gerekend van 20 EUR/m2 (incl. BTW).  

 

Vloeren worden op chape gelijmd. 

Plaatsing van de vloeren 45/45 en 60/60 in standaard verband (recht geplaatst) is voorzien.  

Andere tegelafmetingen en /of verbanden kan een meerprijs met zich meebrengen die verrekend zal worden.  

Ook de plaatsing van eventueel gekozen natuursteenvloeren of parketvloeren wordt verrekend.  

Onder inkomdeur van het appartement is een entreporte voorzien. 

 

Vloerisolatie geplaatst onder de vorm van een laag isolerende uitvulling met een dikte volgens studie EPB.  

 

Chape-bevloering met een dikte van 6 cm is voorzien. Er is een vezel- en netwapening voorzien waar nodig. Er 

wordt met het principe van een 'zwevende chape’ (akoestische vloermat onder isolerende laag) gewerkt. Voor de 

appartementen op de verdiepingen wordt over de volledige oppervlakte een geluiddempende thermisch-

akoestische isolatielaag voorzien, langsheen de muren zal een randisolatie aangebracht worden. 

 

Waar een verzonken vloermat (meerprijs) is voorzien; wordt plaatselijk minder chape voorzien. 

Terrasbevloering 

Alle terrassen en balkons op het verdiep worden afgewerkt met tegels op tegeldragers, keuze ASCOT.  

Binnendeuren 

Vlakke schilderdeurbladen met hongingraat, hoogte ±211 cm, kassementen en trapeziumvormige chambranles 

van 7 cm in groene MDF, inox krukken en rozassen (te kiezen uit standaard modellen), binnendeurslot en 3 

natuurkleurige argenta scharnieren 

Aantal: zie plan. 
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Tussen de inkomhal en de living wordt één glazen Securit-deur geplaatst, dit om een optimale lichtdoorlatendheid 

te garanderen. Voorzien van een veer en foliestrook. Dit met uitzondering van de appartementen waar de 

voordeur rechtstreeks uitgeeft op de leefruimte. 

Per appartement is een brandwerende inkomdeur RF 30’ voorzien, die voldoet aan de brandweerreglementering. 

Voorzien van cilinderslot, spion, sluiting, rubberen dichtingstrip en inox deurbeslag. 

Deuren van private bergingen worden uitgevoerd met een schilderdeur, voorzien van een cilinderslot. Waar de 

brandweernormen dit vereisen wordt een deurpomp geplaatst. 

Keuken en meubilair 

Keukenkasten en meubilair voorzien volgens verkoopplan keukenbouwer met een particuliere waarde van 8.000 

EUR (excl. BTW).  

 

Indeling, voorstelling en afmetingen: zie bijgevoegde tekening (niet bindende weergave) 

 

Andere indelingen, materialen en/of afmetingen: te bespreken. Toestellen zijn onderhevig aan leverbaarheid. 

De keuken kan uit het aanbod gehaald worden. In dat geval zal een coördinatie-vergoeding aangerekend worden. 

Faiences 

Voorzien met een particuliere waarde van 35,00 EUR/m² (excl. BTW) in douchehoek (minimum 2 wanden) tot 

plafond, alsook de verticale omtrek van het bad zelf (niet de muren). Eventuele plaatsing afdichtingsmat (type 

Kerdi), zie deel 6. Uitcementeringen: zie “pleisterwerken”. 

Privatieve garagepoorten 

Eventuele individuele garages worden voorzien van een niet-geïsoleerde garagepoort. 

Automatisatie of cijferslot van die poort is niet voorzien, maar mogelijk mits meerprijs. 

In elke garage wordt een wachtleiding voorzien naar het lokaal elektriciteit. 

DEEL 5B : BINNENAFWERKING GEMEENSCHAPPEN 

De afwerking van de gemene delen wordt bepaald door ASCOT en architect en kan licht afwijken van 

onderstaande beschrijving. 

Pleisterwerken: 

Alle zichtbare muren uitgezonderd bergingen en tellers, muren in plaatmateriaal, muren welke meegaand 

gevoegd zijn of uitgevoerd in gipsblokken of met thermogyp afgewerkt, worden glad bepleisterd, volgens de 

regels der kunst en klaar voor de schilder. Aan uitspringende hoeken wordt een gegalvaniseerd metalen 

beschermingsprofiel geplaatst. 

Alle plafonds worden voorzien van een witte spuitpleister. 

De dagkanten van rookkoepels, buitenramen en -deuren worden uitgepleisterd. 

Waar volgens inschatting van de aannemer een inspanning gedaan moet worden om de risico’s op luchtlekken te 

beperken, wordt bijgekit met een luchtdichtheidskit. 

Verlaagde plafonds 

Waar noodzakelijk worden in de gemeenschappelijk vertrekken een verlaagd plafond voorzien, volgens 

aanduiden van de bouwheer. 
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Vloeren: 

Vloerisolatie geplaatst onder de vorm van een laag isolerende uitvulling met een dikte volgens studie EPB.  

Chape-bevloering met een dikte van 6 cm is voorzien. Er is een vezel- en netwapening voorzien waar nodig. Er 

wordt met het principe van een 'zwevende chape’ gewerkt.  

Waar een verzonken vloermat is voorzien; wordt plaatselijk minder chape voorzien. 

Hoogwaardige volkeramische tegel met bijhorende plinten, volgens keuze ASCOT  

Trappen ter plaatse gestort worden gevloerd.  

Aan inkomsassen van het gelijkvloers wordt een verzonken tegel en vloermat voorzien; 

Vloeren worden op chape gelijmd. 

De bordessen tussen de deuren van de appartementen en voor de liftdeuren doorlopend onder de deuren van de 

trappenhuizen tot aan de trappen worden bekleed in eenzelfde materiaal als in de inkomhal op het gelijkvloers 

volgens legplan. De vloer in de liften wordt mee gevloerd in diezelfde vloerbekleding. 

Binnendeuren 

Volgens plan uit te voeren. 

Sasdeur: deurensemble in metaal, beglaasd, met elektrisch slot, volgens studie. 

Voorzien van een inox klink aan binnenzijde en trekker aan buitenzijde, met cilinderslot. 

Alle deuren zullen voldoen aan de normen van het brandweerverslag.  

Binnenmeubilair 

Een stijlvol brievenbusgeheel met individuele brievenbus per appartement, volgens keuze ASCOT.  

De brievenbussen worden voorzien volgens de vereisten van de post. Ze worden door de syndicus voorzien van 

het huisnummer en een naamplaatje van de bewoner. 

Leuningen en handgrepen 

De trappen worden voorzien van een aluminium handgreep, eventueel geschilderd, volgens keuze ASCOT. 

Waar nodig wordt er ook een balustrade voorzien. 

DEEL 6A : TECHNIEKEN / FLUIDA PRIVATIEVEN 

Alles zal uitgevoerd worden volgens de laatste reglementen en in het bijzonder wat betreft terugslagkleppen (aan 

watermeter, kranen, ...) 

Koud- en warmwaterdistributie: 

Vanaf de watermeter worden toevoerleidingen geplaatst naar alle hierna vermelde toestellen. 

Warmwaterleidingen worden voorzien vanaf het waterverwarmingspunt (zie verder) naar alle mengkranen (zie 

verder).  Doorsnede van de buizen zal volgens de voorschriften geschieden. Waar mogelijkheid tot vorstschade 

bestaat worden de leidingen thermisch geïsoleerd met een 2 cm dikke kunststofisolatie. 

Het distributiesysteem voor koud- en warm sanitair water omvat volgende onderdelen: 

Kunststofleidingen (type Alupex of gelijkwaardig): 

• De buizen zijn uitgevoerd in aluminium versterkte hoogdruk vernet polyethyleen (VPE). Dit zijn 

corrosievrije, verrottingsbestendige en geluiddempende buizen. 

• Deze buizen worden in een beschermmantelbuis uit LDPE (lage druk polyethyleen) geschoven. 

Aansluitgarnituren en collectoren: 

• De aansluitgarnituren zijn uitgevoerd in kunststof 
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• De klemkoppelingen zijn uit brons.  

• De collectoren zijn uitgevoerd uit brons.  

Montagetoebehoren: 

• Alle onderdelen maken deel uit van eenzelfde systeemprogramma. Het plaatsen van de installatie 

gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. 

 

Afvoerleidingen worden in de kokers en in de kelder uitgevoerd in PE, op andere plaatsen in PP. Grondriolering is 

in PVC (kwaliteit voor sanitaire aflopen). Alle aansluitingen en verbindingen worden volledig reuk- en waterdicht 

uitgevoerd. Aansluiting tot in rioleringsnet gebouw. De buizen zijn bestand tegen temperaturen tot 100°C. 

De positie van de afvoeren worden bepaald door de keukenbouwer, aangeduid door de opdrachtgever. De positie 

van de meubilering op de architectuurplannen is van ondergeschikt belang. 

De leidingen zijn voorzien met de nodige verluchting. 

Voorziene diameters afvoeren:  

• WC:      90 mm 

• Badkamer:     63 mm 

• Lavabo:      50 mm 

• Wasmachine, gootsteen, vaatwasser:  56 mm 

• Cv-ketel (condens):    40 mm 

 
Voorziene toestellen: 

Een gezamenlijk handelswaarde van 3.500 EUR (excl. BTW) is voorzien. De KLANT kan bij voornoemde 

leverancier andere toestellen kiezen, mits verrekening. Keukengootsteen is inbegrepen in de keuken en bij 

absentie niet inbegrepen. 

In voormelde prijs zitten op heden inbegrepen: volgens verkoopbestek sanitair. 

 

Bij de keuze van de toestellen, worden vlakke inloopbakken met inox steunkader geplaatst. Vlakke acryl-

inloopbakken worden afgeraden inzake waterdichtheid. De KLANT zal de voegen correct onderhouden. Om de 

wanden voldoende waterdicht te maken in douchehoek wordt een afdichtingsmat (vb. Kerdi) of gelijkwaardig 

geplaatst. 

 

Waar bijkomende inslijpingen voorzien moeten worden aan de zijde van een betonwand, of waar aansluitingen in 

een betonwand worden verplaatst dient dit ter goedkeuring voorgelegd worden aan de stabiliteitsingenieur en kan 

een meerprijs voor betonboring aangerekend worden. Waar op stabiliteitsplan toestellen in basis zijn voorzien 

tegen een betonwand wordt de aansluiting in het toestel of meubel zelf voorzien (vb. kraanwerk in 

badkamermeubel) of wordt een voorzetwand geplaatst. 

 

In één berging van de appartementen zijn voorzieningen (water toe - en afvoerleidingen) aanwezig voor de 

wasmachine. 

 

Alle toestellen zijn aangesloten op stadswater met uitzondering van de toiletten op  het gelijkvloers, die 

aangesloten zijn op de gezamenlijke regenwaterput door middel van gezamenlijke leiding. 

Na afwerking van de installatie wordt de installatie door een onafhankelijk keuringsorganisme gekeurd 

(keuringskosten in prijs begrepen). 

Aansluiting op openbaar waterleidingnet en watermeter worden eventueel gecoördineerd door ASCOT, de 

kostprijs hiervan is niet voorzien en zal worden doorgerekend. 
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Verwarmingsketel: 

Centrale verwarming op aardgas, per appartement. 

Aardgasleiding van teller tot plaats ketel. 

Condenserende gaswandketel (testrendement bij 30% deellast, ten opzichte van de onderste 

verwarmingswaarde = 108%/ inlaattemperatuur bij 30% deellast = 30,0 °C / zonder buffervat. Vermogen 

aangepast volgens woning (en volgens EPB-studie). Toestel voor verwarming van de woning en bereiding van 

sanitair warm water. 

Rookgassen worden afgevoerd door de voorziene kokers, volgens studie technieken. 

Aansluiting op elektrisch net en op de waterleiding. 

Aansluiting op openbaar gasnet niet inbegrepen. Aansluitingen op gasnet wordt gecoördineerd door de 

bouwheer, de kostprijs hiervan is niet voorzien en zal worden doorgerekend (dit is geraamd 600 EUR per 

aansluiting) volgens staffel van nutsmaatschappij.  

Expansievat met manometer en veiligheidsventiel 

Warmwatervoorziening sanitair: 

✓ Principe: doorstroomsysteem, op cv-installatie - geen extra boiler voorzien  

✓ Warmwatervermogen is 16,5 l/min (bij ΔT = 25°) 

Warmteafgifte: 

Door middel van een systeem op vloerverwarming eventueel aangevuld met een elektrische handdoekdroger 

(meerprijs) in de badkamer. Zuurstofdichte buizen met aluminium legering, legafstand standaard 15 cm, in de 

badkamer 10 cm.  

Vloerverwarming wordt op net bevestigd waar risico op doorboring van de akoestische mat bestaat. Op andere 

plaatsen wordt vloerverwarming via tackersysteem uitgevoerd.  

Onderstaande temperaturen worden verzekerd bij een buitentemperatuur van -7°C, bij gelijktijdige verwarming 

van alle vertrekken. Voor het aanpalend appartement wordt een temperatuur van +10°C genomen. 

✓ Living: 22°C 

✓ Slaapkamer: 18°C 

✓ Badkamer: 24°C 

✓ Keuken: 20°C 

Teneinde het gebouw voldoende te drogen om een snelle bewoning of eindafwerking toe te laten bij de 

oplevering, kan ongeveer drie maanden voor de ingebruikname de voorverwarming in werking gesteld worden. 

Het verbruik is ten laste van de koper. 

 

Voorzien van een thermostaat, geplaatst in leefruimte, met weersafhankelijke regelingen of modulerend systeem 

met variabele vertrektemperatuur. Zoneregeling met ventielen via afzonderlijke circuits in optie (meerprijs). 

 

Na afwerking van de installatie wordt de installatie door een onafhankelijk keuringsorganisme gekeurd 

(keuringskosten in prijs begrepen). 

Ventilatie en verluchting 

Volgende verluchtingsbuizen en/of luchtafvoerbuizen zijn voorzien: 

• Er is geen afvoer voor dampkap voorzien. Er wordt rekening gehouden met een recirculatiedampkap.  

• Er is geen afvoer voor droogkast voorzien, het gebruik van een condensatiedroogkast wordt aanbevolen 

voor de luchtdichtheid van de woning te optimaliseren. 



Ascot Construct nv ● Oude Weg 39, 9991 Adegem Beschrijving der materialen en uitrustingen 

T 050 960 411 ○ E: info@ascot.immo Lastenboek ○ Pagina 14 van 21 

 

Ventilatiesysteem C (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer) met vraagsturing en reductiefactor fDC ≤ 0,75 

(erkend volgens gelijkwaardigheids-besluit en ATG-E), geplaatst volgens studie technieken en EPB-voorstudie. 

Waar noodzakelijk volgens studie EPB, worden sensoren voorzien. 

Na plaatsing van het ventilatiesysteem wordt, indien nodig om het wettelijk E-peil te halen, een debietsmeting 

uitgevoerd die wordt ingevoerd in de EPB software. Desgevallend worden de ventilatieleidingen in de druklaag 

voorzien. 

 

Aansluitend na plaatsing van het ventilatiesysteem wordt, een debietsmeting volgens de norm STS-P73-1 

uitgevoerd (voor mechanische ventilatiedebieten, eventuele ventilatieroosters en alle doorstroomopeningen) die 

wordt geïntegreerd in het ventilatie-prestatieverslag (dit VPV wordt - ingeval niet voorzien door de 

ventilatieverslaggever - geleverd door de installateur). 

 

Toevoer lucht: mechanische toevoer 

Afvoer lucht: mechanische afvoer. 

DEEL 6B : TECHNIEKEN / FLUIDA GEMEENSCHAPPEN 

De technische uitrusting van de gemene delen wordt mede bepaald door architect. 

Tellers 

Een gemeenschappelijke teller voor stadwater wordt voorzien, waarop brandhaspels en vulleiding van 

regenwaterput worden aangesloten. 

Koudwaterdistributie 

Waar brandhaspels komen, wordt een aftakpunt voorzien op stadswater, volgens de voorschriften van de 

brandweer. 

Er wordt een aftakpunt voorzien op regenwater om desgevallend de tuin te voorzien van regenwater.  

Afvoeren 

Bij de toegangszone worden op verschillende plaatsen afvoeren geplaatst. Waar mogelijkheid bestaat tot 

vervuiling wordt deze aangesloten op de riolering. 

Brandhaspels 

Volgens de voorschriften van de brandweer worden op verscheidene plaatsen brandhaspels voorzien. 

Regenwaterpomp 

Een regenwaterpomp wordt voorzien in de regenwaterput, met automatische bijvulling. 

Er wordt een vulleiding voor de regenwaterput voorzien (van aan de regenwaterput tot aan de aansluiting). 

De overloop van de regenwaterput wordt voorzien naar de regenwaterput van het project in het binnengebied.  

Pompput vuil water 

Indien technisch noodzakelijk in kader van de aansluiting van het gebouw, wordt een pompput voorzien. 
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DEEL 7A : TECHNIEKEN / ELEKTRO PRIVATIEVEN 

Voldoet aan de bepalingen van het laatste technisch reglement. 

 

Voorzien: 

✓ Aardgeleiders 

✓ Verdeelbord met 2 verliesstroomschakelaars en zekeringen. Aansluiting 40A monofase TUT. 

✓ Tellerkast met dag- en nachttarief 

✓ Aansluiting Proximus  

✓ Aansluiting Telenet 

 

Na afwerking van de installatie wordt de installatie door een onafhankelijk keuringsorganisme gekeurd 

(keuringskosten in prijs begrepen, indien een appartement in het gebouw mede wordt aangekocht). 

Bergingen 

Voorzien bij bergingen: 

- 1 lichtpunt zonder lichtarmatuur 

- 1 stopcontact 

Garages 

Geen elektriciteit voorzien in garages. 

Parkeerplaatsen 

Laadpaal mogelijk tegen meerprijs.  

 

Alle leidingen worden samen naar één punt gebracht, waar het mogelijk is voor de elektricien om door te 

koppelen naar de tellers en verdeelborden van de bijhorende appartementen of afzonderlijke teller (meerprijs). 

Ook indien de koper geen appartement aankoopt, moet een afzonderlijke teller worden voorzien (meerprijs). 

Per appartement 

Inkom:  1 lichtpunt dubbele richting 

  1 stopcontact 

Living:  2 lichtpunten dubbele richting 

  1 driedubbel stopcontact 

  2 enkele stopcontacten 

  1 aansluiting voor TV-distributie 

  1 aansluitingen voor data 

1 aansluiting op belinstallatie 

1 wachtbuis voor thermostaat 

Keuken:  1 lichtpunt op één schakelaar 

  2 dubbele stopcontacten 

  1 voeding kookplaat/oven 

  1 voeding vaatwas 

  1 voeding dampkap 

1 stopcontact microgolfoven 

  1 stopcontact koelkast 



Ascot Construct nv ● Oude Weg 39, 9991 Adegem Beschrijving der materialen en uitrustingen 

T 050 960 411 ○ E: info@ascot.immo Lastenboek ○ Pagina 16 van 21 

W.C.:  1 lichtpunt 

Hoofdslpk: 1 lichtpunt 

  3 enkele stopcontact 

  1 wachtleiding met blindplaat voor televisie of data 

Andere slpk: 1 lichtpunt enkele richting 

  2 enkele stopcontacten 

Badkamer: 2 lichtpunten, aangesloten op één schakelaar 

  1 dubbel stopcontact 

  1 stopcontact voor optionele handdoekdroger 

Berging:  1 lichtpunt (te plaatsen in wand boven deuropening) 

  6 stopcontacten (CV, ventilatie, wasmachine, droogkast, modem, diepvries) 

Per terras: 1 lichtpunt met 1 waterdichte armatuur (keuze architect en ASCOT) 

 

Schakelaars zijn enkele richting, tenzij anders vermeld. 

Een stopcontact in de vloer kan een meerprijs zijn, waar niet voorzien. 

Schakelaars en stopcontacten worden zoveel als mogelijk en bij voorkeur op de binnenste muren geplaatst 

teneinde de luchtdichtheid van de woning te optimaliseren. Waar de klant verkiest om de schakelaars of 

stopcontacten op het binnenspouwblad aan te brengen wordt gebruik gemaakt van luchtdichte contactdoos of 

geplaatst in pleisterspecie, waarvoor een meerprijs kan worden aangerekend. Waar bijkomende stopcontacten 

voorzien moeten worden aan de zijde van een betonwand, of waar stopcontacten in een betonwand worden 

verplaatst dient dit ter goedkeuring voorgelegd worden aan de stabiliteitsingenieur en kan een meerprijs voor 

betonboring of vloerstopcontact aangerekend worden. 

Aansluiting op elektriciteitsnet niet inbegrepen in de prijs. Aansluitingen op net wordt gecoördineerd door de 

bouwheer en zal worden doorgerekend volgens staffel nutsmaatschappij. De koper dient na te zien of een 

zwaardere aansluiting moet voorzien worden ( vb. ingeval inductieplaat met boost-functie wordt genomen). 

Lichtarmaturen en aansluiting op distributie- en telefoonnet niet voorzien, behoudens anders vermeld. 

Belinstallatie 

Volgens studie. 

Branddetectie 

In elk appartement worden, volgens de norm, autonome rookmelders met 10 jarige batterijgarantie geplaatst. 

Alarmsysteem 

Niet standaard voorzien 

Hernieuwbare energiebron 

Er worden fotovoltaïsche zonnepanelen voorzien, maximaal wattage bepaald volgens studie EPB (afgerond naar 

boven op het dichtstbijzijnde veelvoud van de voorziene paneelwattage), keuring en aanmelding bij 

distributienetbeheerder inbegrepen. De studie EPB zal uitwijzen welk vermogen de installatie dient te hebben om 

te voldoen aan het verplichte E-peil. 

Door de klant gevraagde volume uitbreidingen aan de woning kunnen leiden tot een hoger noodzakelijk 

vermogen, in dat geval wordt het bijkomende vermogen doorgerekend. 
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DEEL 7B : TECHNIEKEN / ELEKTRO GEMEENSCHAPPEN 

De technische uitrusting van de gemene delen wordt bepaald door het studiebureau technieken en ASCOT. Alle 

elektrische voorzieningen van de gemeenschappen worden aangesloten op één teller.  

Lichtpunten, stopcontacten en schakelaars 

Volgens studie. 

De installatie is in opbouw in de lokalen die niet gepleisterd worden. 

Toegangszone, garages en parkeerplaatsen: 

- Lichtpunten en -armaturen te voorzien volgens keuze bouwheer. 

Dienstlokalen: 

- 1 lichtpunt enkele richting + armatuur 

- 1 stopcontact 

Lift: 

- 1 afzonderlijke voeding voor lift (zie “lift”) 

- 1 SIMbox in lift (of in dienstlokaal/op het dak in functie van leidingen) 

Hall en trapzaal 

- Lichtpunten met onderhouds- en energiebesparende LED-armaturen bediend door 

bewegingschakelaars. 

- 1 voeding per inkomhal voor parlofooninstallatie. 

Rookkoepel/luik: 

- 1 voeding per koepel of luik 

Regenwaterpomp: 

- 1 stopcontact 

Videofoon met bijhorende belplaat welke door de syndicus wordt voorzien van de appartementsnummering en de 

naam van de bewoners is in het inkomsas voorzien.. 

 

Veiligheidsverlichting wordt aangebracht, volgens brandweerverslag. 

Bel & Videofoon: 

Volgens studie. 

Lift 

De lift gaat van het gelijkvloers tot en met de toegang van de hoogste appartementen. De lift wordt uitgerust 

conform de huidige richtlijnen. 

De lift wordt decoratief aangekleed met een spiegel, handgreep, bedieningspaneel en een vals plafond met 

verlichting volgens de keuze van architect en bouwheer. Bevloering lift zie Deel 5B. 

Aangesloten op een afzonderlijke automaat, volgens studie technieken. 

 

Aantal liften:   1 

Bestemming lift:   Personenlift (elektrisch) 

Opstelling:   Machinekamerloos; in een gesloten schacht 

Hefvermogen:   Minimum 450 kg of 6 personen 

Ligging toegangen:  Volgens vergunde plan 

Benaming stilstanden:  0, 1, 2, 3 (4 stopplaatsen) 

Opstelplaats motor:  In lift 



Ascot Construct nv ● Oude Weg 39, 9991 Adegem Beschrijving der materialen en uitrustingen 

T 050 960 411 ○ E: info@ascot.immo Lastenboek ○ Pagina 18 van 21 

Opstelplaats schakelkast:  Deurwand lift 

Telecommunicatie:  Voorzien van noodtelefoon via SIMbox. De syndicus zorgt voor een 

telefoonabonnement. 

Onderhoudscontract: De liftenbouwer beschikt over een ISO9001 erkenning en bezorgt een offerte 

voor onderhoudscontract, af te sluiten op verzoek met de mede-eigenaars. 

De fabrikant garandeert wisselstukken voor een voldoende lange of wettelijke 

periode. 

 

De lift wordt zorgvuldig geplaatst en met plaatmateriaal tijdelijk afgeschermd tot na de voorlopige oplevering van 

de gemeenschappelijke delen, om verdere schade tijdens de bouwwerken te voorkomen. 

Brandalarm 

Brandalarm voorzien volgens studie en vereisten brandweer.  

DEEL 8 : SCHILDERWERKEN 

Schilderwerken in individuele appartementen zijn niet voorzien. De opdrachtgever verklaart de richtlijnen van het 

WTCB te volgen in deze. 

Binnenschilderwerken 

Schilderwerken worden voorzien in alle gemene delen, met uitzondering van de lokalen waar de muren 

meegaand gevoegd zijn. 

In de gemene delen worden de schilderwerken uitgevoerd, na de oplevering van alle appartementen en de 

gemeenschappen, dit om beschadigingen bij verhuis en dergelijke te vermijden. De kleur van de schilderwerken 

wordt bepaald door de architect. De inkomdeuren van de appartementen worden langs zijde traphal mee 

geschilderd. 

De handelswaarde van de schilderwerken bedraagt forfaitair 2.500 EUR incl. BTW, uitgevoerd.  

Op plafonds wordt een verlaagd plafond voorzien waar noodzakelijk. 

Buitenschilderwerken: 

Niet voorzien. 

DEEL 9 : OMGEVINGSWERKEN 

Rijweg: 

Uitgevoerd in waterdoorlatende klinkers. De garagezone wordt voorzien in een waterdoorlatende verharding met 

klinkers met open voegen. Geplaatst op stabilisé. 

Terrassen op gelijkvloers 

Privéterrassen op het gelijkvloers achteraan worden aangelegd met tegels geplaatst op stabilisé of zandbed. 

Parkeerplaatsen: 

Uitgevoerd in grasbetontegels. 
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Groenzones: 

Uitgevoerd in overeenstemming met de vergunning. 

Toegangen tot gebouwen: 

Uitgevoerd in waterdoorlatende klinkers. 

Verlichting: 

Zie deel 7B.  

OPKUIS 

Na de werken wordt alle bouwafval (puin, verpakkingsmateriaal e.a.) van de werf verwijderd. Het gebouw wordt 

voor de voorlopige oplevering borstelschoon achtergelaten. 

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen is ten laste van de gemeenschappen vanaf de ingebruikname 

of voorlopige oplevering van de eerste appartementen. Latere occasionele vervuiling van de gemene delen door 

de aannemer zal periodiek schoongemaakt te worden telkens na de uitgevoerde werken, er zijn in totaal 

maximaal 5 schoonmaakbeurten van de gemene delen voorzien vanaf ingebruikname eerste appartementen, 

waarbij de ruimtes borstelschoon worden afgeleverd en dit telkens op afroep. 

Binnendringend vuil in individuele appartementen, door werken aan naburige appartementen of 

gemeenschappen, zal gedoogd worden en de koper aanvaardt de tijdelijke ongemakken hiervan. 

ALGEMEEN 

De algemene projectvoorwaarden, aangehecht, gelezen en goedgekeurd. 
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TOTALE PRIJS: Volgens prijslijst 

 
Dit is de prijs van de constructies, exclusief BTW voor de in het lastenboek beschreven werken, alsook de 

reservatie (betaald aan verkoper van de grond). 

 
De prijs van de constructies is betaalbaar volgens de vooruitgang van de werken en in de volgende schijven (niet 

noodzakelijk in die volgorde): 

 
Reservatiekosten bij ondertekening reservatieovereenkomst 

5 % na afbraak van bestaande gebouwen 

20 % na fundering  

20 % plaatsing vloerplaat niveau van het verkochte appartement 

20 % na plaatsing dakplaat of hellend dak 

3 % na uitvoering van de sanitaire en elektrische leidingen 

10 % na uitvoering van het buitenschrijnwerk  

6 % na het uitvoeren van de pleisterwerken (excl. opstopwerken) 

6 % na de plaatsing van de vloeren (excl. plinten) 

6 % na uitvoering van het binnenschrijnwerk 

3 % na plaatsing van de sanitaire en elektrische toestellen 

Saldo Voorafgaand aan de voorlopige oplevering (voor ingebruikname en 

afgifte sleutels) 

 

Facturatie garage/berging: 

 

Reservatiekosten bij ondertekening reservatie (tenzij inbegrepen in hoofdcontract) 

20% na afbraak van bestaande gebouwen 

50 % na plaatsing fundering 

20 % na plaatsen vloerplaat berging 

Saldo bij oplevering privatief (voor ingebruikname) 

 

Facturatie staanplaats: 

 

Reservatiekosten bij ondertekening reservatie (tenzij inbegrepen in hoofdcontract) 

50% na afbraak van bestaande gebouwen 

50 % na plaatsing betongrastegels privatief 

 

Bovenvermelde percentages worden berekend op de totale prijs, exclusief de reservatiekosten en exclusief 

eventuele infrastructuurbijdrage (zover voorzien, d.i. kosten voor het bouwrijp maken van grond: aanleg wegen, 

nutsleidingen, enz.). Infrastructuurbijdrage en percentages zijn niet vroeger opeisbaar dan notariële akte van 

aankoop van de grond door de koper. 

Betaalvoorwaarden 

De facturen van ASCOT zijn contant betaalbaar. Elke opvorderbare factuur die niet op de vervaldag werd 

vereffend, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten opleveren à rato van 8 % per jaar en 

zal daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling en ten titel van administratie-, personeels- en 
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andere kosten, verhoogd worden met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 10 % van het (de) 

verschuldigd(e) factuurbedrag(en), met een minimum van 250 euro. 

Zie artikel 7 (de prijs), artikel 8 (bepalingen aangaande de prijs), artikel 9 (betalingsmodaliteiten) en artikel 10 

(uitvoeringstermijn) van de verkoopovereenkomst gelden onverkort. 

Beperkte afwerkingen van een bepaalde schijf (vb. ontbrekende deurkruk, onderdeel in backorder, enz.) kunnen 

een betaling niet in de weg staan. Door de (in voorkomend geval) gestelde waarborg kan het betalingsschema, 

ingeval van onenigheid, steeds strikt nageleefd worden. Indien de KLANT in gebreke blijft bij de betaling van een 

schijf, dan kan de uitvoeringstermijn vervallen en aldus worden verlengd met de termijnen waarin de KLANT in 

gebreke is gebleven en kan de prijs herzien worden.  

Betwistingen 

Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van de zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.  

Elk technisch geschil m.b.t. de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst, kan 

op verzoek van verkoper of koper aanhangig gemaakt worden voor de Verzoeningscommissie Bouw.  Zie: 

www.bouwverzoening.be 

 
Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten 

die de huidige bevoegdheidsclausules hebben aanvaard, zich niet meer onttrekken aan de bevoegdheid van de 

Commissie. De Verzoeningscommissie kan een deskundige-verzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door 

een sapiteur, die optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. 

 
Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening 

na. In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd verslag op dat bindend is voor 

de betrokken bouwparticipanten. 

De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement en er volledig mee in te stemmen.  

 
Voor akkoord uitvoering der werken volgens bovenstaande beschrijving, hierboven vermelde plan, de 

algemene projectvoorwaarden  en hierboven vermelde prijs, 

 

ASCOT CONSTRUCT NV 

 

De KLANT  

 

 
Datum: 

 
 

http://www.bouwverzoening.be/

