
Verkoopslastenboek residentie DE MANUFAKTUUR 
  

Celekt-Bouw 1/13 

 

 Inlichtingen : 
 
Celekt-Bouw 
Nieuwstraat 26b 
9990 Maldegem 

Contactpersoon :  Francis Vande Velde 
   0495/27.60.12 
   francis.vandevelde@dedalus.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          RESIDENTIE    DE MANUFAKTUUR 

 
 
 

 

 
 

 
 

                     Ligging : Molenstraat nr 166 - 174, 9900 Eeklo    

 
Architect : Architectenkantoor Dedalus bvba –   Molenstraat 160A, 9900 EEKLO   

                                Tel : +32(0)9/218.91.70 fax : +32(0)9/218.91.75     e-mail : architectenkantoor@dedalus.be 

mailto:francis.vandevelde@dedalus.be


Celekt-Bouw 2/13 

 
 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING                                             

 
           1. Indeling 
           2. Grondwerken 
           3. Funderingen 
           4. Ondergronds metselwerk 
           5. Opgaand metselwerk 
           6. Gevelafwerking 
           7. Rioleringen 
           8. Dakbedekking 
           9. Isolatie 
          10. Pleisterwerken 
          11. Buitenschrijnwerk 
          12. Binnenschrijnwerk 
          13. Gewapend beton 
          14. Sanitaire installatie 
          15. Elektrische installatie 
          16. Verwarmingsinstallatie 
 17. Ventilatie 
          18. Radio-, televisie- en telefoonaansluitingen 
          19. Aansluitingen 
          20. Brandbeveiliging 
          21. Videofoon 
 

BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJK DELEN 

 
          21. Algemene inkom 
          22. Hall gelijkvloers 
          23. Trap en lifthallen 
          24. Liftinstallatie 
 25. Technische bergingen 
 

BESCHRIJVING TYPE APPARTEMENT 

 
          26. Inkomhall                                        
          27. Living bevattende eetplaats en zithoek 
          28. Keuken 
          29. Slaapkamers 
          30. Badkamer 
          31. wc 
          32. Berging 
          33. Terrassen 
 

BESCHRIJVING ALGEMEENHEDEN      

 
          34. Wijzigingen 
          35. Plannen 
          36. Materialen 
          37. Betalingsvoorwaarden 
          38. Opmerking 
   



Celekt-Bouw 3/13 

ALGEMENE BESCHRIJVING : 

 
 

1. INDELING 

 
Het appartementsgebouw heeft 4 bouwlagen zijnde 
        de gelijkvloerse verdieping : 4 appartementen 
        de 1

e
 en 2

e
 verdieping : 6 app per verdieping       

 de 3
e
 verdieping : 4 app per verdieping      

 
De ingang van het gebouw via doorgang die uitkomt in molenstraat. 
 

2. GRONDWERKEN 

 
Alle nodige uitdelvingen worden uitgevoerd zoals een goede uitvoering van de werken 
vereist. 
De juiste diepte van de uitgravingen werd bepaald aan de hand van een grondsondering. 
Alle uitgravingen worden aangevat op de vaste grond. 
 

3. FUNDERINGEN 

 
Het gebouw rust op een zeer stevig funderingsstelsel, al dan niet bewapend volgens 
voorschrift, uitgevoerd volgens de regels der kunst. 
Tevens worden daar waar nodig gewapende betonbalken gegoten zoals voorgeschreven 
door de betonstudie. 
De studie van de funderingen wordt gemaakt door een bevoegd ingenieur. 
Het draagvermogen is bepaald aan de hand van formules die door voldoende praktijk 
bewezen hebben alle waarborg te bieden. 
 

4. ONDERGRONDS METSELWERK 

 
Alle ondergronds metselwerk zal uitgevoerd worden in volle betonsteen 
Tussen het bovengronds en ondergronds metselwerk wordt asfaltvilt R500 of versterkt pvc 
folie voorzien, te plaatsen over de volle breedte van de muren met overlappingen van 
minimum 20 cm. 
 

5. OPGAAND METSELWERK 

 
Alle opgaande metselwerk zal uitgevoerd worden met eerste keuze stenen van het type 
snelbouw,  te verwerken met rijke cementmortel. 
Indien voor de stabiliteit van het gebouw beroep wordt gedaan op dragend metselwerk zal 
gebruik gemaakt worden van 1ste keuze stenen van het type snelbouw met hoge 
drukvastheid of van volle stenen. 
Het staat de constructeur vrij de bakstenen te vervangen door al dan niet dragende 
elementen of gipsblokken, welke na plaatsing volledig vlak dienen afgewerkt te worden. 
Indien de studie van een raadgevend ingenieur de noodzaak uitwijst van balken, lintelen, 
kolommen of vloeren in gewapende beton, op welke verdieping dan ook, zullen deze 
uitgevoerd worden in cement met de nodige toeslagmaterialen en bewapeningsijzer. 
 

6. GEVELAFWERKING 

 
De voorgevels worden uitgevoerd in aangepaste gevelsteen, welke gevoegd worden in 
aangepaste kleur. 
De voegen rond ramen en buitendeuren worden gedicht met een plastische voegstof. 
De scheidingsmuur met de bestaande gebouwen zal uitgevoerd worden in lokale baksteen, 
niet afgewerkt en gevoegd. 
Deze muur wordt bezet met gevelleien, aangepaste panelen of gevelmetselwerk. 
De vensterdorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen (arduin). 
De balkons worden afgewerkt met hardhouti (naargelang nodige dakbedekking) 
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7. RIOLERING 

 
De rioleringen worden uitgevoerd in pvc buizen, type Benor rioleringen, zoals een goede 
uitvoering der werken dit vereist, en dit volgens de algemeen geldende voorschriften en 
reglementen. 
Na afwerking der werken zal een rioleringsplan ter beschikking gesteld worden van de 
syndicus van het gebouw. 
 

8. DAKBEDEKKING 

 
Platte daken :  

Boven de gewelven wordt isolatie geplaatst. 
Bovenop deze isolatielaag komen de waterafdichtingslagen welke worden uitgevoerd 
in roofing of EPDM. 
Alle nodige opstanden , tapbuizen, ventilatiekappen en dergelijke zijn voorzien. 
 

Hellende daken :  
De bedekking wordt geplaatst op panlatten, stoflatjes en een onderdak met bedekking 
van aangepaste pannen, volgens ontwerp. 
De isolatie wordt binnen tussen de houten spanten geplaatst 
 

9. ISOLATIE 

 
A. Vochtisolatie 
 
Tussen het bovengronds en ondergronds metselwerk wordt folie voorzien,  asfaltvilt of 
versterkte PVC-folie. 
 
B. Warmte-isolatie 
 
De appartementen worden doeltreffend geïsoleerd : 
Spouwmuren : De thermische isolatie van de spouwmuren wordt uitgevoerd in aangepaste 

spouwisolatie volgens EPB-studie 
Ramen : alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing, hoog rendement k = 1,1. 
Hellende daken : deze zijn voorzien van 15 of 18 cm isolatie flensdekens volgens EPB-

studie 
Platte daken : deze zijn voorzien aangepaste isolatie volgens EPB-studie 
 
C. Geluidsisolatie 
 
De gemeenschappelijke wanden tussen appartementen onderling en appartementen met 
circulatie worden voorzien van een akoestische onderbreking. 
In de vloeropbouw wordt eveneens een aangepaste akoestische onderbreking voorzien. 
 

10. PLEISTERWERKEN 

 
Deze worden uitgevoerd in een gladgepolijste laag, type Knauf. 
Alle muren worden vlak bepleisterd. 
Waar nodig worden ter bescherming hoekijzers ingewerkt. 
De plafonds worden vlak uitgeplamuurd. 
Alle bepleisterde muren en plafonds worden behangklaar afgewerkt. 
 

11. BUITENSCHRIJNWERK 

 
Alle buitenschrijnwerk is voorzien in PVC. 
Kleur : aangepast aan gebruikte gevelsteen en pannen 
De gebruikte profielen zijn van eerste kwaliteit en thermisch onderbroken. 
Alle sluitsystemen zijn ingewerkt en sluiten op minimum twee punten met 
veiligheidssluitingen. 
De vaste en de beweegbare delen van de ramen worden op het bouwplan aangeduid. 
De maten van de ramen worden op het bouwplan aangeduid. 
Alle ramen van de appartementen zijn voorzien van dubbele beglazing. 
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12. BINNENSCHRIJNWERK 

      
binnendeuren : 
  
vlakke deuren van hoogwaardige kwaliteit. Het deurblad is schilderklaar. De inwendige bouw 
van de deuren voorziet een uitstekende geluids- en warmte isolatie. 
De deuren zijn voorzien van het nodige hangwerk, een ingewerkt slot met sleutel, en 
aluminium deurkrukken en slotplaat.                                                       
De deuren worden geplaatst met inbegrip van de nodige bekledingen en omlijstingen om te 
schilderen. 

 

13. GEWAPEND BETON 

 
De volledige studie, beschrijving en controle van de gewapende beton gebeurt door de 
diensten van een bevoegd ingenieur. 
 

14. SANITAIRE INSTALLATIE  

 
Voor de afzonderlijke beschrijving van de voorziene toestellen : zie beschrijving van 
badkamer, wc en keuken. 
 
Het verdelingsnet voor warm en koud water wordt uitgevoerd in gemoffelde aluminiumbuizen 
type Alpex. 
Alle leidingen zijn voorzien van de nodige afsluit- en aftapkraantjes. De leidingen worden 
extra beveiligd door een veiligheidsklep en een terugslagklep. 
Alle aflopen worden in pvc of PE buis uitgevoerd met een naar noodwendigheid aangepaste 
diameter. 
 
De warmwatervoorziening van de appartementen is afkomstig van de hydraulische module 
die het aangevoerde cv-water voor de bereiding van sanitair warm water (17l/min) gebruikt. 
 
De aansluiting op het openbaar waterleidingsnet wordt uitgevoerd volgens de reglementen 
van de leverende maatschappij met inbegrip van 2 afsluitkranen, een terugslagklep en een 
leegloopkraan. 
 
Aansluitingskosten op het openbaar verdelingsnet zijn niet in de prijs inbegrepen. 
 

15. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

 
Deze zal uitgevoerd worden volgens de voorwaarden en de reglementen van de 
stroomleverende maatschappij dewelke door deze nagezien en goedgekeurd worden. 
De installatie is strikt individueel en van het ingewerkt type. 
Buiten de schakelaars, stopcontacten, de bel en videofooninstallatie worden geen andere 
garnituren voorzien. 
Het secundaire verdeelbord waarin de zekeringen en verliesstroomschakelaar gemonteerd 
zijn is eveneens in de prijs inbegrepen. 
 
De gebruikte zekeringen zijn automaten. 
De  installatie wordt opgesplitst in verscheidene afzonderlijke stroomkringen, zoals voor 
keukenfornuis enz. 
                                
Alle leidingen worden in de muren en plafonds onzichtbaar ingewerkt. 
De schakelaars en stopcontacten zijn van het inbouwtype. 
De installatie bevat geen lichtarmaturen in de private delen. 
Lichtarmaturen zijn wel voorzien in de gemeenschappelijke hallen. 
 
Volgens voorschriften van de elektriciteitsbepalingen zal een aardingslus worden geplaatst 
onder de betonlaag van de funderingen 
 
Zie eveneens beschrijving van de afzonderlijke plaatsen. 
 
Aansluitingskosten op het openbaar eletriciteitsnet zijn niet in de prijs inbegrepen. 
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16. VERWARMINGSINSTALLATIE 

 
Principe : centrale stookplaats met 2 in cascade werkende condenserende 
gaswandketels. In elke flat komen 2cv-leidingen toe die aangesloten worden op een 
hydraulische module, waarin zowel het sanitair warm water wordt geproduceerd (via 
een platenwisselaar) als het cv-water voor de flat wordt verdeeld. Een centraal 
meetsysteem maakt een eenvoudige individuele afrekening van de verbruikskosten 
mogelijk voor de syndicus. 
 
Principe : tweepijpssysteem met thermostatische kranen. 
De leidingen die gebruikt worden bij de installatie zijn ALPEX kunststofbuizen met 
aluminium-inlage 
 
Er zijn plaatstalen radiatoren voorzien, door de fabrikant werd reeds een laag grondverf 
aangebracht op deze toestellen. Handdoekradiator in de badkamer. Alle toestellen zijn 
voorzien van de nodige ontluchtingskranen. In de living wordt een kamerthermostaat 
geplaatst. 
De ganse installatie wordt afzonderlijk berekend voor wat betreft de benodigde capaciteit 
van de ketel ( aantal kcal) en de verwarmingselementen worden plaats per plaats 
aangepast. 
 
De installatie waarborgt volgende temperaturen bij een buitentemperatuur van 
 – 10°C rekening houdende met de standaard voorziene en geplaatste isolatie : 
     - living         22° 
     - keuken      22° 
     - hall            16° 
     - slaapkamers    18° 
     - badkamer       24° 
 
Er zijn geen verwarmingselementen voorzien in de private hallen, wc's, bergingen en 
gemeenschappelijke hallen. 
 
Aansluitingskosten op het openbaar verdelingsnet zijn niet in de prijs inbegrepen. 
  
17. VENTILATIE 
 
Principe : Individueel ventilatiesysteem D met warmterecuperatie (tot 95%). Zeer 
energievriendelijk. 100% automatische by-pass voor freecooling in de zomer. Fijnfilter 
voor zuivering van roetdeeltjes, pollen en bacteriën. Geen roosters meer in de ramen 
en dus geen koude lucht of straatlawaai ! 
 
 

18. RADIO, TELEVISIE EN TELEFOONAANSLUITINGEN 

 
In ieder appartement is in de living een ingewerkte aansluiting voorzien waar de mogelijkheid 
bestaat aan te sluiten op het radio-, tv distributie- en telefoonnet. 
  
Aansluitingskosten op het openbaar net van radio- en tv-distributie en telefoonaansluiting 
zijn niet in de prijs inbegrepen. 
 

19. AANSLUITINGEN 

 
De aansluitingskosten ( tellers ) op de netten water, gas en elektriciteit zijn niet in de prijs 
inbegrepen. 
De meterhuur en de kosten van plaatsing en opening van de tellers en tellerkasten zijn ten 
laste van de kopers. 
 

20. BRANDBEVEILIGING 

 
Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de beveiliging van de inwoners tegen brand. 
Het trappenhuis wordt voorzien van brandwerende deuren, de ingangsdeuren van de 
appartementen zijn eveneens brandwerend. 
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De bouwplannen worden door de bevoegde overheidsdiensten aan de brandweer 
voorgelegd, deze zullen advies verstrekken.  Het advies van de brandweer wordt gevolgd. 
 

21. VIDEOFOON 

 
Ter beveiliging van de inwoners worden alle appartementen en studio's uitgerust met een 
videofoon. 
Via deze videofoon wordt ook het elektrisch slot van de hoofdinkomdeur bediend. 
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BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN : 

 
 

21. ALGEMENE INKOM 

 
Een bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de decoratie van de inkomhallen ten 
einde een esthetisch geheel te bekomen. 
 
dorpel : in blauwe hardsteen 
inkomdeur : voorzien van dubbele beglazing 
                    en een automatische deursluiter 
bevloering : aangepaste stenen bevloering is voorzien 
plafond : wordt ofwel uitgevoerd in houten planchetten, ofwel in speciale spuitverf 
muren : afgewerkt met gespoten korrelverf 
brievenbussen : ieder app is voorzien van een afzonderlijke brievenbus, geplaatst in de hall 
of in de doorrit. 
Elektriciteit : lichtpunt met aansteekpunt werkend op timer 
 

22. HALL GELIJKVLOERS 

 
bevloering : aangepaste stenen bevloering 
plinten : aangepast aan bevloering  
muren + plafond : afgewerkt met gespoten korrelverf 
deur : voorzien van beglazing, cilinderslot en elektrische deuropener, evenals automatische 
deursluiter 
elektriciteit : lichten met aansteekpunt werkend op timerinstallatie 
lift : zie afzonderlijke beschrijving 
trappen : betonnen slede waarvan de treden afgewerkt worden met aangepaste treden of 
tweecomponenten verf, type epoxyverf. 
Aangepaste leuning is eveneens voorzien. 
 

23. TRAP- EN LIFTHALLEN 

 
bevloering : aangepaste stenen bevloering 
plinten : aangepast aan bevloering 
muren + plafond : afgewerkt met gespoten korrelverf 
elektriciteit : lichten met aansteekpunten werkend op timerinstallatie 
lift : zie afzonderlijke beschrijving 
trappen : betonnen slede waarvan de treden afgewerkt worden met aangepaste treden of 
tweecomponenten verf, type epoxyverf. 
Aangepaste leuning is eveneens voorzien. 
 

24. LIFTINSTALLATIE  

 
De lift is van het type elektrisch. 
De liftinstallatie wordt volledig afgewerkt volgens de vereiste veiligheidsnormen. 
De uitvoering wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerde firma met erkende reputatie. 
De lift bedient alle verdiepingen met toegang tot appartementen. 
 

25. TECHNISCHE BERGINGEN 

 
De technische bergingen zijn niet noodzakelijk toegankelijk voor de eigenaars. 
De technische bergingen zijn afgewerkt met tegelvloer en plinten. Zonder pleisterwerk of 
afwerking deuren. 
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BESCHRIJVING TYPE APPARTEMENT : 
 
 

26. INKOMHALL 

 
Ingangsdeur : schilderdeur met aluminium kruk en slotplaten, om veiligheidsredenen 
voorzien van een brandweerstand van een half uur. Deze deur is voorzien van een 
cilinderslot. 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering. Deze vloer wordt op een chape gelijmd. 
Plinten : aangepaste stenen plinten  
Elektriciteit : aan de ingangsdeur van het appartement is voorzien  

 een belknop voor de belinstallatie 

 een lichtpunt met de nodige aansteekpunten 

 een stopcontact boven de plint 
Tussendorpel : onder de ingangsdeur wordt een aluminium scheidingsprofiel geplaatst. 
 

27. LIVING, BEVATTENDE EETHOEK EN ZITHOEK 

 
Binnendeur : schilderdeur met aluminium kruk en slotplaten. 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering.  Deze vloer wordt op een chape gelijmd. 
Plinten : aangepaste stenen plinten  
Ramen : raam voorzien van dubbele beglazing 
Elektriciteit : 

 twee schakelaars met elk één lichtpunt (één boven eethoek en één boven zithoek) 

 zes stopcontacten 

 aansluitingsdoos voor de TV-distributie 

 aansluitingsdoos voor de telefoon 

 videofoon met beeldscherm 

 thermostaat 
Verwarming : de nodige verwarmingselementen (plaatradiatoren) zijn voorzien  
 

28. KEUKEN 

 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering.  Deze wordt op chape gelijmd 
Plinten : aangepaste stenen plinten  
Elektriciteit :  

 1 schakelaar met centraal lichtpunt 

 Dubbel stopcontact boven werkblad voor gebruik van huishoudtoestellen 

 Voeding aansluiting elektrische kookplaat 

 Voeding aansluiting oven 

 Voeding aansluiting dampkap 

 Voeding aansluiting frigo 
 
Keukenmeubelen en -toestellen : voor elk type appartement werd een aangepaste 
keukeninrichting voorzien. 
 
De keukenmeubelen zijn samengesteld uit geprefabriceerde elementen met                      
aangepaste meubelfolie  en worden geleverd en geplaatst door een gespecialiseerde firma 
Kleur keukenmeubelen : naar keuze uit voor te leggen stalen. 
 
Onderkasten :  - aangepaste kast om een koelkast in te bouwen, de koelkast zelf is 

       eveneens inbegrepen 
                        - onderkasten voorzien van lade, deur en legplank 
                        - spoelbakkast voorzien van 2 valse laden en twee deuren 

                 - ovenkast breedte 0.60 m voorzien om oven in te bouwen, oven zelf is  
      eveneens inbegrepen 
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bovenkasten :  - bovenkasten voorzien van deur en legplanken 
                        - dampkapkast, breedte 0.60 m 
 
werkblad gepostformeerd, uitzicht naar keuze klant. 
 
voorziene toestellen : volgende sanitaire toestellen zijn in de prijs inbegrepen; 
       - keukengootsteen met afdruip en mengkraan 
 
voorziene toestellen : volgende elektrische toestellen zijn in de prijs inbegrepen;                           
                          -  kookplaat voorzien van 4 platen 
                 -  inbouwoven 
                -  inbouwkoelkast met vriesvak 
                          - dampkap breedte 60 cm voorzien van verlichting en twee snelheden. 
 
Faience : de bouwheer kan verkiezen om faience te plaatsen tussen onderkasten en 
bovenkasten.  De faience is voorzien voor een bepaalde hoeveelheid.  Zie hiervoor 
beschrijving badkamer. 
              

29. SLAAPKAMERS 

 
Binnendeur : schilderdeur met aluminium kruk en slotplaten. 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering.  Deze wordt op chape gelijmd 
Plinten : aangepaste stenen plinten 
Ramen : raam voorzien van dubbele beglazing 
Elektriciteit :  

 1 schakelaar met centraal lichtpunt 

 Drie stopcontacten per slaapkamer 
Verwarming : de nodige verwarmingselementen (plaatradiatoren) zijn voorzien  
 

30. BADKAMER 

 
Binnendeur : schilderdeur met aluminium kruk en slotplaten. 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering.  Deze wordt op chape gelijmd 
Plinten : aangepaste stenen plinten waar geen faience wordt geplaatst 
Ramen : raam voorzien van dubbele beglazing 
Elektriciteit :  

 1 schakelaar met centraal lichtpunt 

 1 schakelaar met lichtpunt aan lavabomeubel 

 1 stopcontact voorzien aan lavabomeubel 
Verwarming : de nodige verwarmingselementen (plaatradiatoren) zijn voorzien  
 
Faiencetegels : de muren, met inbegrip van de voorkant bad en douche kunnen bekleed 
worden volgens voorkeur klant.  Kleur en tekening naar keuze in het aangeboden gamma.   
Er wordt in totaal (met inbegrip van faience keuken en/of toilet) een hoeveelheid faience 
voorzien van 10.00m².   
 
Sanitaire toestellen : Ligbad of douche cfr architectuurplannen of interieursplannen Valcke in 
sanitair acryl (wit) met automatische afloop.  Thermostatische badkraan met sproeierslang. 
 
Badkamermeubel : Ieder appartement is voorzien op de badkamer van een aangepast 
meubel. 
Afhankelijk van het type appartement ( zie plan ) worden 1 of 2 lavabo's in dit meubel 
ingebouwd. 
Boven het werkblad is een spiegel en lichtlijst voorzien. 
Kleur meubel : wit 
 

31. WC 

 
Binnendeur : schilderdeur met aluminium kruk en slotplaten. 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering.  Deze wordt op chape gelijmd 
Plinten : aangepaste stenen plinten waar geen faience wordt geplaatst 
Elektriciteit :  

 1 schakelaar met centraal lichtpunt 



Celekt-Bouw 11/13 

Sanitaire toestellen: Hangtoilet met spaarreservoir en geluidsisolatieplaat in wit. 
   Toiletzitting in duraplast en metalen bevestiging. 
   Handwasbakje met koudwaterkraantje in gastentoilet. 
 
Faience : de bouwheer kan verkiezen om faience te plaatsen in toilet.  De faience is voorzien 
voor een bepaalde hoeveelheid en bepaalde handelswaarde.  Zie hiervoor beschrijving 
badkamer. 
 

32. BERGING 

 
Binnendeur : schilderdeur met aluminium kruk en slotplaten. 
Bevloering : aangepaste stenen bevloering.  Deze wordt op chape gelijmd 
Plinten : aangepaste stenen plinten waar geen faience wordt geplaatst 
Ramen : raam voorzien van dubbele beglazing 
Elektriciteit :  

 1 schakelaar met centraal lichtpunt 

 1 stopcontact voorzien 

 Voeding voorzien voor wasmachine 

 Voeding voorzien voor cv-ketel 
 
aansluiting wasmachine:    er is een stopcontact voorzien, koudwaterleiding en afloop welke 
de  eenvoudige plaatsing van een wasmachine toelaten, plaats naar keuze van de koper in 
badkamer of berging. 
 

33. TERRASSEN 

 
Terrassen worden uitgevoerd in architectonisch beton of gewoon beton naargelang de 
noodzaak voor bekleding, en afgewerkt met aangepaste balustraden. 
De bevloering van deze terrassen is voorzien in architectonisch beton (indien geen 
bekleding) of tropisch hardhout (indien bekleding). 
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Algemeenheden: 

 
 

34. WIJZIGINGEN 

 
De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek, op 
aanvraag van de kopers, zullen enkel de decoratie van de private delen mogen betreffen, 
met uitsluiting van al de andere werken, na schriftelijke overeenkomst met de promotor. 
Hoger genoemde wijzigingen, indien technisch mogelijk, zijn voor rekening van de koper. 
De constructeur heeft het recht in de loop van de bouw eventueel veranderingen aan het 
huidige lastenboek aan te brengen  om een werk te leveren volgens de regels van de kunst, 
of wijzigingen die hen zouden opgelegd worden door de bevoegde overheden. De promotor 
heeft het recht om twee appartementen samen te voegen tot een geheel. 
 

35. PLANNEN 

 
De plannen van het gebouw, die aan de kopers overhandigd  worden, dienen als basis voor 
het opstellen van het verkoopscontract. 
Zij werden door de architect ter goeder trouw opgemaakt. 
De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in meer,hetzij in min, zullen beschouwd worden 
als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot welk danige schadevergoeding 
door een der partijen rechtvaardigen. 
 
De architect en promotor behouden zich het recht voor, zonder het akkoord van de koper, de 
wijzigingen die zij nodig achten aan de plannen aan te brengen en dit zowel voor technische 
als esthetische redenen. 
 

36. MATERIALEN 

 
Door omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het niet meer voorhanden zijn van een materiaal) 
behouden de constructeurs zich het recht voor deze materialen voorwerp uitmakende van dit 
lastenboek, te vervangen door gelijkwaardige materialen. 
 

37. BETALINGSVOORWAARDEN 

 
    De totale prijs is als volgt te betalen : 

1. Bij het ondertekenen van deze onderhandse verkoopsovereenkomst 
wordt 5 % van de totale prijs van het aandeel in de grond en gebouwen 
betaald bij wijze van voorschot. 

2. Bij het ondertekenen van de authentieke akte : 

 Het saldo van de verkoopprijs van het aandeel in de grond (indien 
het bedrag van het voorschot hoger is dan de prijs van de grond, 
dan zal het saldo afgetrokken worden van de eerste te betalen 
schijf) 

 De prijs van de op het ogenblik van het verlijden van de 
authentieke akte uitgevoerde werken vermeerderd met de BTW, 
goedgekeurd door een tot uitoefening van dat beroep in België 
toegelaten architect, volgens de hierna opgegeven planning 

3. Na het ondertekenen van de authentieke akte, betaling van het saldo 
naarmate de vordering van de bouwwerken, vermeerderd met de BTW, 
en in voorkomend geval, op de volgende wijze tot de beëindiging ervan 
(100% van de kostprijs van de bouwwerken : 

 Bij het gieten van de vloerplaat gelijkvloers : 25% 

 Bij het gieten van de vloerplaat eerste verdieping : 20% 

 Bij het gieten van de vloerplaat tweede verdieping : 10% 

 Bij het gieten van de vloerplaat derde verdieping : 15%% 

 Bij het onderdak brengen van het gebouw : 7.5% 

 Bij het plaatsen van ramen en glas : 7.50% 

 Bij het plaatsen van het pleisterwerk : 5% 

 Bij het plaatsen van de chape : 2.50% 

 Bij het plaatsen van de keuken en binnenschrijnwerk : 2.50% 

 Bij de voorlopige oplevering : 5% 
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38. OPMERKING 

 
De in deze beschrijving opgenomen plannetjes en omslagtekeningen zijn geen contractuele 
documenten. 
 
 
 
 
 
 
 
opgemaakt te Eeklo,  16 april 2012 


