
VOORZIENINGEN EN GEBRUIKTE MATERIALEN 

Documentatie 
De oplevering zal voorzien worden van de nodige documentatie. Dankzij het houtskeletprincipe zal de woning 
opgeleverd worden aan een zeer gunstige EPC-waarde. De exacte waarden zijn afhankelijk van de gekozen opties. 

Materialen 

Buitenschrijnwerk 
De ramen worden voorzien van dubbel glas en uitgerust met een draai-kip functie. Ramen geplaatst onder de 80 cm zijn 
voorzien van gelaagd glas. 

Constructie 
De constructie zal gemaakt worden in houtskeletbouw. Deze werken worden uitgevoerd door Vandereyt Houtskeletbouw, 
een bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Dit innovatieve bouwprincipe biedt vele voordelen op vlak van 
energieverbruik, isolatie en bouwtermijn. Voor de gevel zal de originele gevelsteen gerecupereerd worden om de 
authentieke sfeer van de dorpskern van Vliermaalroot te behouden. 

PRIJSZETTING 

De weergegeven prijzen zijn Wind water dicht, excl. BTW, kosten en registratierechten. 

Unit - windwaterdicht Oppervlakte Prijs excl. kosten 
Woning 1 170 m² 169.190 euro 
Woning 2 177 m² 170.180 euro 
Woning 3 170 m² 169.190 euro 
Woning 4 154 m² 168.500 euro 
Woning 5 150 m² 168.500 euro 
Woning 6 (Penthouse) 110 m² 182.500 euro 



  

BOUWTECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT "VLIERMAALROOT" 

 
HOUTSKELETBOUWWONING 
Een houtskeletbouwwoning is makkelijk te isoleren. Een dikke isolatielaag van 145 mm wordt tussen de houten 
steunstijlen aangebracht. Dankzij deze isolatie beschikt de woning over een zeer lage thermische 
accumulatie. 
De doorgedreven isolatie zorgt voor een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur. Het K-peil van de meeste 
HSB-woningen bevindt zich rond of lager dan het K-peil van een lage energiewoning/BEN-woning. 

 
DROGE BOUWMETHODE 
Dankzij de droge bouwmethode is er weinig of geen bouwvocht aanwezig in uw woning. Daardoor kan de woning 
onmiddellijk in gebruik genomen worden. Eventuele schilderwerken kunnen direct uitgevoerd worden. Daarenboven is het 
opbouwen van een houtskeletwoning minder afhankelijk van de weersomstandigheden.  De woning kan op een week tijd 
windwaterdicht zijn. 

 
WOONCOMFORT 
In een houtskeletwoning heerst een behaaglijk woonklimaat. Door de lage accumulatie warmt de binnenlucht van de 
woning snel op. Bij het verwarmen van de woning wordt dan ook zeer snel de comforttemperatuur bereikt. 

 
FLEXIBILITEIT IN BOUWEN EN AFWERKING 
Alle vormen van afweking kunnen aangeboden worden: van ruwbouw windwaterdicht voor de 
handige doe-het-zelver tot sleutel-op-de-deur voor zij die liever alles tot in de kleinste details laten 
uitvoeren door de aannemer.  

 


