
VERKOOPLASTENBOEK 

 

De volgende items zijn niet inbegrepen in de verkoopsprijzen: 

 tuinaanleg en terrasaanleg; 

 schilderwerken in de woning; 

 aansluitkosten van de nutsmaatschappijen; 

 verlichtingsarmaturen. 

 

De vermelde verkoopsprijzen zijn prijzen exclusief BTW, registratierechten en andere kosten 

(zoals notaris-, akte-, opmetings-, verkavelingskosten). 

Zij zijn inclusief verkoopprijs bouwgrond, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie tot aan de 

oplevering en ereloon architect. 

 

 

 

 

 

1.  OPBOUW EN UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 

De woningen worden gebouwd worden afgewerkt met een gevelsteen in rood-bruin 

genuanceerde baksteen. Het volume met de garage wordt (deels) bekleed met horizontale 

houten beplanking.  

 

Alle woningen zijn, omwille van duurzaamheidprincipes en om het energieverbruik te beperken, 

goed geïsoleerd en voldoen aan de EPB-regelgeving. Zo bestaat bv. 

 het buitenschrijnwerk uit thermisch onderbroken aluminium raamprofielen en een isolerende 

beglazing met een  U-waarde van 1,1kW/m²°K. 

 

De platte daken worden afgewerkt met een dakbedekking in EPDM. 

De dorpels van de ramen en deuren tot op de grond worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, 

de overige dorpels worden uitgevoerd in aluminium. 

 

De garages worden afgesloten door een sectionaalpoort die bekleed is met dezelfde houten 

beplanking als de aansluitende gevel. 

 

 

2.  BINNENAFWERKING 

Bepleistering 

Alle gemetste binnenwanden en plafonds, met uitzondering van de vrijstaande garages, worden 

met bepleistering  afgewerkt. 

De afkastingen van de leidingkokers bestaan uit een verzinkt stalen geraamte bekleed met een 

dubbele gipskartonbeplating en gevuld met steenwol. 

 

Bevloering algemeen 

De vloerbekleding wordt aangebracht op een ‘zwevende’ dekvloer. 

 

Wandbekleding 

Er is faiencebekleding voorzien in de badkamers tot op een hoogte van 200 cm. 

 



Binnendeuren 

Alle binnendeuren zijn van het type ‘geplamuurde vlakke schilderdeuren’, geplaatst in een 

deuromlijsting uitgevoerd in vochtwerende, hoge densiteit MDF. 

 

Trap 

De trap is van het gesloten type en is volledig uitgevoerd in hardhout. 

 

 

3.  SANITAIRE INSTALLATIE 

De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de geldende normen. 

 

Er is een regenwaterput voorzien van minimum 7.000 l, alsook een stekkerklare 

éénpompswatervoorzieningsinstallatie voor volautomatische regenwatervoorziening., 

aangesloten op de toiletten en de buitenkraan. 

 

Er is een aan- en afvoerleiding voorzien voor een wasmachine in de berging. 

 

 

4.  VENTILATIE 

De ventilatie wordt berekend en uitgevoerd conform de geldende normen. 

 

Er is een ventilatiesysteem in de woningen die voorziet in een mechanische toe- en 

afvoerventilatie met warmterecuperatie. 

 

 

5.  ELEKTRICITEIT 

 

- De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen (ARAB en AREI), 

aangevuld met de voorschriften van de betrokken nutsvoorzieningenmaatschappij. 

 

Alle schakelaars en contactdozen zijn van een gekeurd type, kleur wit. 

 

Naast de gewone verdeelkringen zijn er speciale verdeelkringen voorzien voor wasmachine, 

droogkast, afwasmachine, oven, en kookplaat. 

 

Er zijn in ruime mate stopcontacten voorzien, logisch verspreid over de verschillende lokalen 

(in totaal worden minimum 40 stopcontacten voorzien). 

 

Alle lokalen zijn voorzien van lichtpunten, maar géén verlichtingstoestellen, behalve de 

buitenverlichtingstoestellen, TL-armaturen in de garage en bergingen en de inbouwspots en 

lichtstrips in de keukens. 

 

Er is een elektronische radiogong voorzien. 

 

Er is een contactdoos voor telefonie in de leefruimte. 

 

In elke leefruimte en in elke slaapkamer is er een contactpunt voorzien voor tv-aansluiting en 

data. 

 



De woningen worden voorzien van PV-panelen om te voldoen aan de eisen voor hernieuwbare 

energie volgens de EPB-regelgeving. 

 

 

 

6.  CENTRALE VERWARMING 

De centrale verwarming van de woning wordt voorzien door middel van een hoogrendement- 

condensatie - gasketel van het gesloten type met dubbele schouwpijp. 

De verwarmingsketel heeft een weersafhankelijke sturing en modulerende brandersturing. De 

verwarmingsketel levert bovendien het sanitaire warm water. 

 

De volledige woning wordt verwarmd met vloerverwarming en de regeling gebeurt via digitale 

thermostaten per zone. 

 

 

7.  AFWERKING 

Bevloering 

De woningen hebben op de volledige gelijkvloerse verdieping en in de badkamer en technische 

ruimte op de verdieping een keramische vloer bestaande uit keramische tegels. De plinten zijn 

aangepast aan deze tegels. De slaapkamers en nachthal zijn uitgevoerd met een 

laminaatparket. 

 

Keukeninrichting 

Er is een moderne keuken voorzien, inclusief hoogwaardige elektrische keukentoestellen. 

De kastdeuren en ladefronten zijn uitgevoerd in met laminaat beklede panelen. 

De volgende elektrische toestellen zijn voorzien: inbouwoven en microgolfoven of combi-oven, 

vaatwasmachine, vitrokeramische kookplaat, dampkap en inbouwkoelkast met vriesgedeelte. 

Er is een spoelbak voorzien met keukenmengkraan. 

 

Badkamers 

De badkamers zijn uitgerust met sanitaire toestellen van uitstekende kwaliteit, wit van kleur. 

Het badkamermeubel bevat een dubbele lavabo (zie bijgevoegde plannen) in porselein, een 

onderbouwkast met laden en een spiegelkast. 

Het ligbad en/of de douche zijn in acryl. 

De closetpot is van het type ‘ophangwc’ met voorwandinstallatie en spaarknop. 

Op alle sanitaire toestellen zijn ééngreepsmengkranen met keramische schijven voorzien.  

 

 

 


