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2. BOUWKUNDIG LASTENBOEK 

 

Ondergrondse ruwbouwwerken 

 

Grondwerken en funderingen 
 

Het type fundering werd bepaald aan de hand van een grondonderzoek en de stabiliteitsstudie. Alle funderingen 

worden uitgevoerd tot op de vaste draagkrachtige grond en tot op vorstvrije diepte. 

 
Beschrijving van de funderingswijze 

 

Een gewapende vloerplaat met een dikte volgens de studie van de ingenieur voorzien van de nodige vorstranden. Onder de 

vloerplaat wordt een PE-folie geplaatst tegen opstijgend vocht. Op de vloerplaat wordt een gespoten PUR laag voorzien. 
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Riolering 
 

Alle rioleringswerken voor het verzamelen van het afvalwater en het regenwater zijn voorzien in PVC buizen (kwaliteit BENOR). 

 
Doordat de aflopen van sanitair afvalwater (lavabo’s keuken…) gescheiden worden van de wc-aflopen, wordt de reukhinder 

van straatriool en wc’s volledig geweerd. De nodige toezichtputten en reukafsluiter zijn voorzien. 
 

Regenwaterput 
 

De regenwaterput heeft een debiet volgens de voorschriften van de gemeente, met mangat, deksel en aanvoerleiding 

voor een pomp tot in de woning. De regenwaterpomp en de installatie ervan kunnen in optie verrekend worden. De 

infiltratie is conform de voorschriften. 

 

 

Bovengrondse bouwwerken 

 

Stabiliteit 

 
De constructies worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie van de ingenieur. Rekening houdend met de 

grondwaterkering. 

 
Buitenwanden 

 

De draagmuren worden uitgevoerd in materialen overeenkomstig  de stabiliteitsstudie. (Beton, snelbouwsteen, cellenbeton)  

 

 

Binnenwanden 

 

De binnenwanden worden uitgevoerd in materialen overeenkomstig de stabiliteitsstudie. (Beton, snelbouwsteen, 

cellenbeton) 

Voorzetwanden worden voorzien in gyproc. 

 

 

Tussenvloeren 

 

Vloerplaten in opgestorte predallen of welfsels volgens de studie van de ingenieur. 

 

 

 

 



 

Gevels  

 
De gevels worden uitgevoerd op volgende manieren, afhankelijk van de voorwaarden in de bouwvergunning en van 

de resultaten van de EPB-berekeningen: 

 Binnenspouwblad in snelbouw met eventueel onderste laag cellenbeton. 

 Een geïsoleerde spouw. 

 Buitenspouwblad in gevelsteen of afgewerkt met crepi. (kleur en type naar keuze van bouwdirectie) 

 

Alle gevelmetselwerken zullen rechtlijnig en waterpas uitgevoerd worden. 

 

Er wordt roofing als vochtscherm geplaatst (Diba) aan de onderzijde van het metselwerk en boven alle raam- en 

buitendeuropeningen en dakdoorbrekingen met het gevelmetselwerk. Tussen de gevelsteen en de binnenmuren waar 

deze in contact komen. 

 
Onderaan de muren en boven de lateien worden de stootvoegen opengelaten om de spouwwaterafvoer te verzekeren. 

 

Na het opvoegen van het gevelmetselwerk worden de naden tussen de ramen en het gevelmetselwerk afgewerkt met 

een plastische voegdichting of compriband. 

 

Raam- en deurdorpels in blauwe hardsteen of in aluminium (kleur in overeenstemming met de kleur van het 

buitenschrijnwerk, volgens bepaling van de bouwdirectie. 

 

 

Dakwerken 

 
 Platdak opbouw  

 

Op de draagvloer, volgens ingenieursstudie, wordt waar nodig een helling voorzien om overmatige plasvorming te 

voorkomen. Daarboven wordt isolatie geplaatst op basis van het EPB-verslag, met een onderliggend dampscherm. 

 

 Het plat dak wordt afgewerkt in EPDM.  

 

 Dakranden: uitgevoerd in cellenbeton, beschermd door EPDM en afgewerkt met een aluminium dakrandprofiel in RAL-

 kleur (te bepalen door bouwdirectie) 

 

 

 



 

 

 

 Hellend dak opbouw 

  

De draagstructuur wordt uitgevoerd in gelamineerde spanten met gecertificeerde prefab houtskeletdakpanelen als 

dak structuur. Afgewerkt met dakpannen (te bepalen door bouwdirectie). 

  

 Noodspuwers  

 

 Als secundaire regenwaterafvoer, in geval van verstopping van primaire afvoer (platte daken en terrassen), zijn waar 

 nodig, noodspuwers in aluminium voorzien. 

 

 Regenwaterafvoeren 

 

 Ronde of vierkante afvoerbuizen in zink met een doormeter van 80mm worden opgehangen met gegalvaniseerde 

 beugels, verankerd in de voegen van het gevelmetselwerk. 

  

 De afvoerbuizen worden aangesloten op de huisriolering met een PVC - reductie. 

 

  

Buitenschrijnwerk 
 

Raamverdelingen, model en schuifzin van de ramen en deuren wordt uitgevoerd volgens de plannen van de architect. 

Indien mogelijk wordt er in elk woonvertrek één raam of venster van een draaikip systeem voorzien. 

 

PROFIEL IN PVC/ALUMINIUM Premium 82 VEKA SOFTLINE 82 mm-systeem met innovatieve multi-kamer geometrie voor 

een uitstekende warmte-isolatie.  Voorzien van een Renson Invisivent evo ventilatierooster indien nodig volgens het 

ventilatieplan.  

 

 Sterk isolerende driedubbele beglazing met een max. Ug = 0,6 W / (m²K). 

 

Het metalen hang– en sluitwerk is regelbaar en van het type “éénhandsbediening”. Na het voltooien van de 

werken en voor de voorlopige oplevering wordt alle hang- en sluitwerk gecontroleerd op een goede werking en 

eventueel bij geregeld.  

  

 

 



 

 Dorpels 

 

De buitendorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen van 5 cm (ramen en deuren). De bovenzijde is geschuurd. Ze 

worden licht hellend naar buiten (afwaterend) geplaatst. 

 

 

De dorpels kunnen in 2 of meer delen worden uitgevoerd met een verticale voeg van 3 mm waarbij de voeg 

elastisch opgevoegd wordt. 

 

 

Borstweringen  

 

Bij ramen en terrassen worden borstweringen voorzien en afgewerkt zoals voorzien op de architectuur plannen, in 

veiligheidsglas of met cellenbeton en snelbouwsteen. 

 



 

Technische installaties 

 

 

Elektriciteit 

 
Inbegrepen zijn, afhankelijk van de gekozen opties: de levering, plaatsing en keuring van de elektrische installatie in 

het gebouw volgens de huidig geldende reglementen. 

 

De kosten voor het binnenbrengen van kabels voor telefoon en kabeldistributie en  de aansluiting op 

elektriciteitsnet zijn ten laste van de bouwheer. De mogelijkheid bestaat er toe om dit door de verkoper uit te laten 

voeren. De prijs voor deze werken vindt u terug in bijlage. 

 

Al het geplaatste materiaal, afhankelijk van de gekozen opties, met name de verdeelborden, de stopcontacten 

en de connectoren, de schakelaars en de opschakelaars, de smeltveiligheden, de leidingen, enz… zijn nieuw en in 

perfecte werktoestand. 

 

Het materiaal zal beantwoorden aan de voorschriften van het AREI, aan deze van de normen van het Belgisch 

Elektrotechnisch Comité en aan de voorschriften van de E.E.G-richtlijn “Laagspanning” dd. 23 maart 1977 als ook 

aan de addenda ervan. Het materiaal zal het kenmerk CEBEC dragen. De aarding wordt conform uitgevoerd aan 

de vigerende wetgeving. Ze wordt door de aannemer der ruwbouwwerken geplaatst op het niveau van de 

funderingen. 

 

De installateur laat, afhankelijk van de gekozen opties, op eigen kosten de installatie keuren door een erkend 

keuringsorganisme. Het gelijkvormigheidsattest wordt aan de bouwheer overhandigd bij oplevering en enkel na 

volledige betaling. 

 

Schakelmateriaal: type NIKO - Original, ivoor (e.e.a. afhankelijk van de gekozen opties). 

 

De plaats van de stopcontacten en lichtpunten worden vooraf overeengekomen en ter plaatse aangeduid. Er 

worden autonome rookmelders (op batterijen) geplaatst, volgens het decreet van 08/05/2009, tegen het plafond 

van de hal en het plafond van de overloop (e.e.a. afhankelijk van de gekozen opties). 
 

 

 

 

 



 

 

Elektrische installatie volgens ruimtes voorkomend in het ontwerp. 

 

INKOM 

 

2 lichtpunt + 3 schakelaars 

1 enkel stopcontact 

1 bticino videofoon binnentoestel incl. bekabeling 

 

WC 

 

1 lichtpunt + schakelaar 

 

SLAAPKAMER 1 

 

1 lichtpunt + 2 schakelaars 

2 Dubbele stopcontacten 

1 enkel stopcontact 

 

SLAAPKAMER 2 

 

1 lichtpunt +1 schakelaar 

2 dubbele stopcontacten 

1 enkel stopcontact 

 

BADKAMER 

 

1 lichtpunt + 1 dubbel polige schakelaar 

1 dubbel stopcontact  

1 enkel stopcontact 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEEFRUIMTE+KEUKEN 

 

3 stopcontacten TV 

3 stopcontacten UTP 

1 stopcontact kookvuur 

1 stopcontact koelkast 

1 stopcontact vaatwas 

1 stopcontact oven 

6 tweevoudige stopcontacten 

3 enkelvoudige stopcontacten 

 

 

 

WASPLAATS/BERGING 

 

1 lichtpunt + schakelaar 

1 stopcontac + wasmachine 

1 stopcontac + droogkast 

1 voeding ventilatie 

1 stopcontact warmtepomp  

2 enkel stopcontact 

1 dubbel stopcontact 

1 Kabel telenet 

1 Kabel belgacom 

1 Aarding 

1 Voeding automaatkast vertrekkende van tellerkast in appartement 

1 Automaatkast incl. differentieel schakelaars, automaten, kabelgoot 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

 Sanitaire installatie 
 

 Privatieve ruimten 

 

De installatie, afhankelijk van de gekozen opties, is voorzien vanaf de tellers en omvat: de levering, de plaatsing, 

en keuring van de sanitaire installatie en toestellen. 

 

Alle leidingen worden ingewerkt, behalve in de lokalen die niet met gipskartonplaat afgewerkt worden. 

De definitieve aansluiting op het openbaar net is ten laste van de bouwheer of in optie te verkrijgen. 

 

Toevoerleidingen 

 

Koudwaterleidingen vertrekken vanaf de waterteller conform aan de plaatselijk geldende reglementering. Deze 

leidingen zijn uit VPE-kunststof waarvan de sectie aangepast is aan de afstand en de ligging t.o.v. de teller en het 

normale debiet. 

 

Warmwaterleidingen vertrekken vanaf de ketel en zijn eveneens uit VPE-kunststof met een aangepaste sectie. Al 

deze leidingen worden naadloos in een PVC-doorvoerleiding in de chape geplaatst. 

 

Alle vertakkingen van deze leidingen zijn toegankelijk vanaf industrieel vervaardigde collectoren, centraal 

geplaatst volgens de omvang van de installatie. Ieder toestel wordt apart gevoed (zowel voor koud als warm 

water). 

 

Afvoerleidingen 

 

Alle afvoerleidingen van de sanitaire toestellen en wasmachine worden aangesloten op het rioleringsstelsel. 

De horizontaal en verticaal geplaatste buizen worden ingewerkt in de vloeren en de muren behalve in de niet 

met gipskartonplaat afgewerkte lokalen. 

 

Deze leidingen uit hard PVC worden bij iedere mof-spieverbinding gelijmd met een door de fabrikant beschreven 

lijm en hebben een binnensectie, in functie van de aangesloten toestellen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Overzicht sanitaire toestellen – warm en koud water leidingen – afvoeren – optioneel voorziening – aftappunten 

regenwaterherbruik 

 
 

RUIMTE TOESTEL Koud-water Warm-water AFVOER Regenwater 

Wc  Wc 1  1 1 

Badkamer Bad 1 1 1  

 Wastafel 2 2 2  

  Keuken Spoeltafel 

/vaatwas 

2   1 

 

 

2  

Berging CV ketel 1 1 1  

 Wasmachine 1  1  

 Uitgietbak 1   1 1 1 

 

 

Toilet:  Systemfix Geberit ophangsysteem  

   Wand WC Duravit d-code wit met spaarknop en softclose zitting 

   Handwasbak Normus wit 38 – 24.5 cm (enkel koud water) 

   Handwasbak kraan Grohe Concetto 1/2 XS-size chroom 

    Totaalprijs incl. BTW: €796,97 

Berging:  Kraantje voor aansluiting wasmachine incl. Siphon en afvoer 

    Totaalprijs incl. BTW: €48,00 

Keuken:  Spoelbak Franke OLX6511 (met grote en kleine bak + verlek) 

   Eéngreepsmengkraan Franke Polar  

    Totaalprijs incl. BTW: €447,93 

Badkamer:  Wastafelonderbouw 1 lade 120x48x40cm wit  

  Wastafelblad 2 wastafels 120x48,1x1,6cm wit incl. plaats besparende sifons 

   Kolomkast omkeerbaar wit 35x32x160cm wit 0920002964 

   Spiegelpaneel met ledverlichting 120x2,2x70cm 090003591 

   2 x ééngreepsmengkraan Grohe Concetto new 1/2  ecojoy chroommet automatische lediging 

    Totaalprijs incl. BTW: €1.686,35 

 

 

 



   Acryl inloopdouche SLS 160 – 90 o 4,5cm met afloopopening 90mm Doucheset Grohe Euphoria 

   1/2  Massage 70cm chroom met Ecojoy spraydimmer, zeepschaal, easyfix 

   Douchethermostaat Grohe Grotherm 1000 1/2  Cosmopolitan chroom met Belgaqua keerklep 

    Totaalprijs incl. BTW: €806,76 

 

 

        OF 

  

   Acryl bad Forum Duo 180x80cm wit met automatische lediging  

   Thermostaatkraan Grohe Grohtherm 1000 1/2 cosmopolitan chroom met Belgaqua keerklep 

    Handdouche Grohe Euphoria 1/2 massage met spraydimmer 

   Doucheslang Grohe Rotaflex 150cm 

    Totaalprijs incl. BTW: €865,63 

    

  

 

 Verwarming 
  

 Per appartement is er een individuele verwarmingsinstallatie met warmtepomp lucht/water General Duo voorzien. 

 De warmte afgifte gebeurt door middel van vloerverwarming, VPE-leiding met legafstand 10 cm. 

 

 De temperaturen per ruimte en de kosten verbonden aan de verwarming van het appartement vindt u terug in bijlage. 

 

 

 

 Ventilatie  

 
Het ventilatiesysteem is type C+ van Renson healthbox Smartzone. Dit is een vraaggestuurd ventilatiesysteem dat de 

luchtkwaliteit 24/24u registreert en op het extractiedebiet aanpast in functie van de gemeten luchtkwaliteit. 

Slaapkamers orden op de Smartzone aangesloten. Dit betekent dat naast de vochtige ruimtes ook de slaapkamers 

mee geventileerd worden, om te vermijden dat de CO2 concentratie ’s nachts niet oploopt. De lucht in de slaapkamer 

wordt wanneer nodig (overschrijden van CO2 drempel) ververst. Het ventilatiesysteem wordt uitgerust met een 

vierstandenschakelaar 

 

 

 

 



EPB 

Door de gebruikte technieken wordt er een E-peil van minder dan E30 behaald. 

Hierdoor verkrijgt u 50% korting gedurende 5 jaar op onroerende voorheffing. 

Ook wordt er zo minder energie verbruikt en is de woning aantrekkelijker met zicht op de toekomst. 

De verbruiken van energie vindt u terug in bijlage, deze zijn afhankelijk van het appartement en de 

gezinsomstandigheden van de koper. 

Afwerking 

Keuken 

Afhankelijk van de gekozen opties, wordt er een volledig ingerichte keuken voorzien met kwaliteitsmaterialen en 

toestellen. Bij de keukenleverancier zal er een aangepast keukenplan worden uitgewerkt op basis van de 

voorziene handelswaarde. Stelsom voor de keuken: € 6.050,00 incl. BTW. 

Opmeting, levering en plaatsing van de keuken en de toestellen zijn inbegrepen in de prijs. 

Wand afwerking 

Alle muren en plafonds worden, afhankelijk van de gekozen opties, afgewerkt met gipspleister. Deze afwerking 

is wit en wordt in twee lagen vlak uitgevoerd. Hoekprofielen zijn voorzien voor buitenhoeken en dagkanten. 

De pleisterwerken zijn behang- of schilderklaar. Hieronder dient verstaan te worden dat de wanden en 

plafonds klaar zijn voor de werken van de schilder. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit 

dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen. 

Daarbij dient u ook rekening te houden dat het gebouw vocht bevat dat er pas volledig uit is 1 jaar na 

 plaatsing. Het afwerken van de wanden, schilderen of behangen, dient daarom met een dampopen 

materiaal te gebeuren zodat volledige droging van het gebouw mogelijk blijft of pas na voldoende droogtijd 

bewerkt wordt. 



Bevloering en wandtegels 

De promotor kan, afhankelijk van gekozen opties, in optie de vloeren, plinten en wandtegels plaatsen. 

De vloerder en chapper plaatsen tegen alle muren een randisolatie om alzo de uitzetting van de vloeren mogelijk 

te maken en scheurvorming te vermijden. 

Tegelvloeren: € 36,30 incl. BTW/m² handelswaarde Keramische plint: € 21,78 incl. BTW/lm handelswaarde 

Vloertegels worden, afhankelijk van gekozen opties, geplaatst op een cementchape. Minimumformaat is 20 x 20, 

maximumformaat 60 x6 0. Andere formaten mogelijk op aanvraag (hiervoor gelden andere plaatsingsprijzen). De 

vloeren worden geplaatst met cementlijm en de voegen worden ingewassen (kleur: grijs, andere kleuren zijn 

optioneel mogelijk). 

Badkamer & keuken 

In de badkamer is de betegeling voorzien aan het bad/douche en de lavabo, 25m2 in totaal. Uitvoering in 

minimumformaat 10 x 20 cm of 15 x 15 cm voor badkamer.  

In de keuken kan er een klein formaat van 5 x 5 voorzien worden tussen de keukenmeubelen. Let wel op: dit kan 

een meerprijs met zich meebrengen. Deze tegels worden naar keuze lichtgrijs of grijs ingewassen in functie van de 

gekozen wandtegel. 

Wandtegels: € 24,20 incl. BTW/m² handelswaarde 

Raamtabletten 

Niet voorzien. 

Zijn optioneel mogelijk in natuursteen of in MDF. 



 

 

Binnenschrijnwerk 
 

  

 Binnendeuren 

 

Verfdeuren met klink en beslag in inoxlook. Deurblad: tubespaan. 

Deuromlijsting: binnenkast in multiplex van 18 mm met slaglat, deuromlijsting in MDF, te schilderen (e.e.a. 

afhankelijk van de gekozen opties). 

 

Hang- en sluitwerk: 3 scharnieren per deur van het demonteerbare type in inox; 1 paar deurkrukken met slotplaat 

in inox (e.e.a. afhankelijk van gekozen opties). 

 

 

Gemeenschappelijke delen 

 

 Sanitair 
  

 Gebeurlijke dubbeldienstkranen worden uitsluitend voorzien voor gebruik door de conciërge, in functie  van het 

 Onderhoud van de gemeenschappelijke delen en geenszins voor het wassen van wagens en dergelijke. 

 

 Elektriciteit  

 
 13 Lichtpunten voor gemeenschappelijke hallen/inkom telkens naar gemeenschappelijke kast 

 13 Plafond/wand lamp met batterij en sensor voor inkom en hallen 

 5  Stopcontacten voor inkom hallen en opbouw 

 2  Voedingen lift 

 1  Schakelbord gemeenschappelijk delen incl. differentieelschakelaars en automaten, keuring 

 15  Kabel EXVB 4G50  

 1  Tellerkast met 8 modules 

1  Buitenpost Btcino voor 7 appartementen 

 

 

 

 



 

 

 Ventilatie 

 
 2 Gemeenschappelijk kanaal dia 250, 1 voor afvoer vuile lucht 

  

 Leidingen 

 
 Hoofdafvoeren dia 125 2 x 35 m  

 1  vuilwaterpomp grundfoss incl. aansluiting bestaande riolering 

 Voedingsleiding sanitair koudwater per appartement incl. tellerset en keuring 

 

 Wanden 

 
 Scheidingsmuren tussen verschillende wooneenheden worden voorzien van een akoestische isolatie van 3cm dik. 

 

 Trappen 

 
 De gemeenschappelijke trap wordt uitgevoerd in beton met een afwerking in natuursteen.  

 Voorzien van een leuning, inox look ronde buis. 

  

 Lift 

  
Er wordt een lift voorzien voor max. 6 personen (hefvermogen 630kg).  

 

 Diverse 

  
 Individuele brievenbussen volgens de voorschriften van de posterijen. 

  

  

  

 

 

 



 
Buitenaanleg 

 

Tuinaanleg 
 

Er zal een verharding uit betonnen klinkers aangelegd worden. Tussen de groenzones en de betonstenen zal er waar 

nodig een boordsteen geplaatst worden. 

 

 Er zijn achteraan 6 gewone parkeerplaatsen en 1 mindervalide parking voorzien. 

 

 

Administratieve bepalingen 

 

Plannen 
 

Op alle plannen kunnen kleine verschillen mogelijk zijn.  

 

Veiligheidscoördinatie 
 

De architect of aannemer zal overgaan tot de aanstelling van een veiligheidscoördinator, overeenkomstig de recente 

reglementering betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  

 

Wijzigingen 
 

De wijzigingen die aan voorliggend “Algemeen lastenboek” ten verzoeke van de koper zouden worden aangebracht, 

betreffen enkel en alleen de afwerking. De bouwpromotor/verkoper zijnerzijds behoudt zich het recht om 

detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, hetzij deze hem door de terzake bevoegde overheid 

zouden worden opgelegd of door de architect of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. 

Het is de koper verboden, voor de oplevering van het hele aangekochte goed, zelf (of door derden) werken uit te 

voeren (of te laten uitvoeren). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toegang tot de werf 
 

Om veiligheidsredenen hebben de kopers geen toegang tot de werf indien niet vergezeld van een afgevaardigde van de 

verkoper/bouwheer, mits voorafgaandelijke afspraak. Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige 

oplevering plaatsvinden op hun eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de 

verkoper/promotor/bouwheer, de architect of de aannemer indien er zich een gebeurlijk ongeval voordoet tijdens een 

bezoek aan de werf. 

 

Aansluitingen en nutsvoorzieningen 
 

Aansluitingen voor water, elektriciteit, tv-distributie, telefoon, rioleringen, gas,… worden door de koper bij de 

nutsmaatschappijen aangevraagd. 

Alle aansluitingskosten tot en met de tellers evenals de tellerkasten zijn ten laste van de koper en zijn niet inbegrepen in de 

verkoopprijs. Indien toch gewenst kan dit door de verkoper als optie worden uitgevoerd, zie bijlage voor meer informatie. 

De kosten voor verwarming voor de oplevering, indien deze verwarming als doel heeft het drogen van de woning te 

bevorderen, zijn niet inbegrepen. 

 

Oplevering 
 

De woningen zullen bezemschoon worden opgeleverd met verwijdering van puin en afval. De aanvang van om het even 

welke werkzaamheden (betrekken van de woning, uitvoeren van bijv. de schilderwerken) door de koper zal gelden als 

stilzwijgende oplevering en inbezitname van dit eigendom. De sleutels worden bij oplevering overhandigd aan de koper 

nadat alle facturen voldaan zijn. 
 

Tegenstrijdigheden 
 

De verkoopovereenkomst, dit lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Indien er zich tegenstrijdigheden voordoen 

dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in 

voormelde beschrijving zijn niet in de verkoopsom inbegrepen. Zo zijn bijvoorbeeld de vaste of losse meubels, alsook de 

installaties die gebeurlijk op zekere verkoopplannen zouden voorkomen, slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te 

beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving. 

 

 

 



Annulatie 
 

Bij annulatie van contractueel voorziene werken wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 25 % op het 

bedrag van de geannuleerde werken en/of aangekocht (ontroerend)goed. 

 

Dit lastenboek werd opgemaakt op ………………………………………………………………………………………………………... 

De beschreven afwerking in dit lastenboek heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief 

zijn. 

 

Dit document wordt in 2 exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een 

ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. 

 

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit lastenboek vermeld is. De koper en de 

verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. 

 

Bij deze gaat de koper akkoord voor de aankoop van appartement nummer …… voor het bedrag 

van……………………………. incl. BTW. 

 

 

 

Datum: ……………………… 

“Gelezen en goedgekeurd” 

 

 

 
………………………………. ………………………………. 

Voor de verkoper, Voor de koper (s), 

 

 

 

 

  




