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Lastenboek 

B Inleiding 
1 Omschrijving 

Het gebouw bestaat uit 10 appartementen en garages 
 

▪ Niveau +00: 
▪ 11autostandplaatsen 
▪ 1 winkelruimte 

 
▪ Niveau +01: 

▪ App A1: 2 slaapkamers 
▪ App B1: 2 slaapkamers 
▪ App C1: 2 slaapkamers 
▪ App D1: 2 slaapkamers 

 
 

▪ Niveau +02: 
▪ App A2: 2 slaapkamers 
▪ App B2: 2 slaapkamers 
▪ App C2: 2 slaapkamers 
▪ App D2: 2 slaapkamers 

 
 

▪ Niveau +03: 
▪ App A3: 2 slaapkamers 
▪ App B3: 2 slaapkamers 

 

 

2 Ligging 

Het gebouw is gelegen te Oostnieuwkerke Dorpsplein 1. 
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3 Partijen 

1. Verkoop 
BV Vastgoed Coventa 
Wallenstraat 4a 
8800 Roeselare 
 

2. Ontwikkeling 
Hexia 
Menenstraat 39/0001 
8560 Wevelgem 
 

3. Architectenbureau Johan Ketele  
Minister Liebaertlaan 21  
8500 Kortrijk 
 

4. EPB-verslaggever, Veiligheidscoördinatie en Stabiliteitsstudie 
Studiebureau Van Geluwe L. bvba 
Bilkenstraat 13 
8540 Deerlijk 

 

C Technische beschrijving 
1 Ruwbouwwerken 

1.1 Voorbereidende werken 

• Aan en afvoer van materiaal 

• Plaatsen van werfwagen 

• Uitzetten van het gebouw 

• Werfafsluiting, signalisatie 
 

1.2 Grondwerken 

• De uitvoering omvat alle grondwerken nodig om het terrein op het voorziene niveau 
te brengen en voor de uitvoering van de funderings- en rioleringswerken. 

• De uitgravingen  

• De afmetingen worden bepaald door ingenieur stabiliteit 

• Rondom het gebouw wordt onder de funderingen een aardingslus gelegd. 

• De nodige aanvullingen onder de gelijkvloerse vloerplaat 
 

1.3 Funderingen 

• Een stabiliteitsstudie wordt opgemaakt door een bevoegd ingenieur (inbegrepen) 

• De funderingen worden uitgevoerd in gewapende beton met vorstranden en 
verstijvingsbalken, volgens studie ingenieur. 
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1.4 Rioleringen 

• De rioleringen worden uitgevoerd in Benor gekeurde dikwandige pvc of Geberit 
afvoerbuizen met de diameter en helling volgens af te voeren debiet en voorschriften 
fabrikant. 

• Regenwater wordt afgevoerd naar drie regenwaterputten 

1.5 Opgaande muren 

• Het opgaand metselwerk wordt voorzien, naargelang zijn functie, dragend of niet 
dragend in snelbouwstenen van 9, 14 of 19 cm breed of gelijkwaardig. De liftkoker 
wordt eventueel deels uitgevoerd in betonblokken of gewapend beton. 

• De buitenmuren bestaan deels uit een muur uit snelbouwsteen dikte 14 cm, 10 cm 
PUR-isolatieplaten en een gevelsteen en deels uit sierpleisterwerk op isolatieplaten. 

• De gevelsteen en sierpleister wordt gekozen door de promotor in overleg met de 
architect.  De muren en plafonds van de inpandige terrassen worden met sierpleis-
terwerk afgewerkt. 

• In de muren wordt ter hoogte van de vloerpas een waterkerende DPC-folie geplaatst 
over de volledige breedte van de muur. 

• Boven de ramen wordt eveneens een waterkering aangebracht. 

• In lokalen waar geen pleisterwerk voorzien is (gelijkvloerse autobergplaatsen en 
lokalen nutsvoorzieningen) wordt het metselwerk meegaand opgevoegd. 

• Boven de ramen en deuren wordt een metalen L-ijzer geplaatst zodat er geen contact 
is tussen binnen- en buitenspouwblad. 

• Boven de binnendeuren worden Stalton lintelen geplaatst. 

• Eventuele afvoeren van de dampkappen verlopen via de buitengevels of kokers 

• Scheidingsmuren met de aanpalende woningen en tussen de appartementen worden 
geïsoleerd met  akoestische glaswolisolatie. 

 

1.6 Draagvloeren 

• Vloerplaten boven gelijkvloers en verdiepingen worden uitgevoerd met 
geprefabriceerde elementen (predallen) met druklaag in gewapend beton (dikte 
volgens studie ingenieur) of in geprefabriceerde betongewelven. 

• Waar geen pleisterwerk voorzien is worden gladde prefab draagvloeren/gewelven 
geplaatst. (garagegebouw) 

  

2 Timmerwerken en gevelbekleding 

•     Gevelbekledingen worden uitgevoerd in inert plaatmateriaal en zijn hier voorzien: 
driehoekige zijkanten ingesneden dakterrassen, zij- en bovenkanten van de 
standvensters en schuine geveldelen aan slaapkamers achtergevel (die in houtskelet 
uitgevoerd worden). De platen worden geplaatst op een houten draagstructuur. Er 
wordt minimaal 10cm PUR-isolatie voorzien. 

• De wachtgevels worden afgewerkt met vlakke, ruitvormige leien/en of gevelstenen 
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3 Dakwerken 

• Hellende daken zijn afgewerkt met een kleidakpan, type Stormpan of gelijkwaardig, 
en worden geïsoleerd met glaswolmatten van 18cm dikte  

• Platte daken worden uitgevoerd met bitumineuze dakdichting  

• De platdakdichting van het appartement wordt geplaatst op minimaal 10 cm PUR- of 
PIR-isolatie volgens de geldende EPB-reglementering Afvoeren en goten worden 
uitgevoerd in zink. De dakramen zijn velux-(wentel)ramen in hout. 

 

4 Buitenschrijnwerk 

• Alle ramen worden uitgevoerd in pvc-profielen van het merk Schuco, inclusief 
ventilatieroosters om te voldoen aan de EPB- normen. Afmetingen overeenkomstig 
de plannen. De buitenzijde en binnenzijde van de profielen is in een kleur gekozen 
door de promotor in samenspraak met de architect. De binnenzijde van de profielen 
kan verschillend zijn van kleur buitenzijde. Waar nodig worden verluchtingsroosters 
voorzien om te voldoen aan de EPB-normen. 

• Glas: Dubbel glas K: 1.0 W/m²K. Waar nodig wordt gelaagde beglazing voorzien 
conform de norm NBN S23-002 

• De sasdeur t.h.v. de inkom aan de straatzijde is voorzien van een elektrisch slot. 

• De raamverdelingen en draairichtingen zijn niet altijd voorzien zoals op de plannen 

• De raamslagen worden bepleisterd, behalve in de niet gepleisterde lokalen 

• Zonwerende beglazing en akoestische beglazing zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. 

• Er worden geen rolluiken geplaatst. 

• Vliegenramen zijn niet voorzien, maar kunnen tegen meerprijs verkregen worden. 

• De borstweringen van de terrassen worden uitgevoerd in gemoffeld aluminium. 

5 Pleisterwerken 

• Pleisterwerken zijn voorzien op alle gemetselde muren en plafonds, behalve in het 
garagegebouw, nutslokalen en op valse plafonds. Opstop-, plamuur-, en opspuitwerk 
t.h.v. valse plafonds zijn niet inbegrepen. 

• De reparaties gebeuren na het plaatsen van de venstertabletten, kleine 
beschadigingen, worden beschouwd als schilderwerk. 

• Schilder-, opspuit-, en plamuurwerken in de privatieve delen zijn ten laste van de 
koper. De koper kan deze schilderwerken uitvoeren ten vroegste 1 jaar na de 
voorlopige oplevering.  

• Schilder-, opspuit-, en plamuurwerken van de gemeenschappelijke delen is niet 
inbegrepen en ten laste van de kopers 

 

6 Vloerbekledingen 

• Vloertegels: één type met formaat 60/60cm met een handelswaarde van 40,00 €/m² 
(incl. btw) en aangepaste plinten 7,50 €./m (incl. btw) zijn voorzien in alle lokalen, 
behalve de slaapkamers.  
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• In de slaapkamers wordt laminaat geplaatst, door koper te kiezen uit een pakket die 
de bouwheer zal voorleggen met een handelswaarde van € 16.40/m² inclusief btw 
21%. 

• De venstertabletten zijn in natuursteen Mocca crème, dikte 2cm en mogelijks 1 à 
2cm uitstekend t.o.v. de muren. 

• In de badkamer wordt één rij wandbetegeling formaat 45/45 met een handelswaarde 
van 40,00 €/m² (incl. btw) geplaatst op de muur boven het bad, In de wc is geen 
wandbetegeling voorzien. 

• Voor speciale legverbanden (romeins verband, diagonale plaatsing, ...), voor het 
plaatsen van gerectificeerde tegels en andere formaten wordt door de verkoper een 
aangepaste prijsofferte opgemaakt op vraag van de koper. 

• De koper kan andere vloerbekledingen kiezen bij de firma aangeduid door de 
bouwpromotor, de prijzen in min/meer worden dan verrekend ten opzichte van de 
voorziene eenheidsprijzen. 

• In de vloeren tussen de appartementen wordt onder de chape een thermische en 
een akoestische vloerisolatie voorzien. 

• De vloeren worden geïsoleerd overeenkomstig de van toepassing zijnde EPB-normen. 

• De gemeenschappelijke trap wordt uitgevoerd in brandbestendig materiaal. 

• De terrassen worden afgewerkt met een open houten vloerafwerking. 
 

7 Binnenschrijnwerk 

• De inkomdeuren van de appartementen zijn schilderdeuren met een 
brandweerstand van 30 min. 

• De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren met binnenkast en omlijsting in MDF of 
Meranti 

• Waar nodig, in het appartement, om buizen van technische installaties weg te 
werken worden omkastingen in MDF of valse plafonds in gipskartonplaten geplaatst, 
dit volgens aanwijzingen van de architect. Plamuur- en opspuitwerken zijn niet 
inbegrepen. In de bergingen en technische lokalen worden de buizen en collectoren 
niet weggewerkt en blijven deze zichtbaar. 

• Behalve de keukenkasten en badkamermeubel zijn geen meubels of kasten voorzien. 
 

8 Elektrische installatie 

8.1 Omschrijving 

• Uitgevoerd volgens de laatste technische voorschriften. 

• Installatie volgens de wettelijke bepalingen en goedgekeurd door een erkend 
organisme. 

• De aansluitingskosten op het openbaar elektriciteitsnet, de buitenkabels, het 
graafwerk en de tellerkast zijn niet inbegrepen. 

• Schakelaars en stopcontacten NIKO – Original inbouw of dergelijke. 

• Schakelaars en stopcontacten hermetisch opbouw NIKO, spatwaterdicht materiaal – 
PR. 80 of dergelijke. (Voor niet bepleisterde ruimtes) 
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• Alle leidingen en schakelaars zijn inbouw, behalve in de niet gepleisterde lokalen. 

• Het verdeelbord wordt uitgevoerd met automatische zekeringen, de nodige 
differentieelschakelaars en de verdeelkast. 

• Lamparmaturen zijn niet inbegrepen, behalve in de gemeenschappelijke delen. 

• De kosten voor aansluiting op het elektriciteits-, telefonie- en tv-distributienet zijn 
niet inbegrepen. De keuring van de elektrische installatie is inbegrepen in de prijs.  
 

• Rechtstreekse aansluitingen worden als een stopcontact beschouwd.  

• Alle situering van de elektrische uitrustingen worden door de bouwpromotor 
bepaald. 

8.2 Specifieke voorzieningen 

• Videofooninstallatie. 

• Branddetectie  

• Automatische opening rookkoepel in traphal. 

8.3 Overzicht installatie 

  APPARTEMENTEN: 

 
Inkom/nachthal 1 lichtpunt 

1 schakelaar 
 

Berging  1 lichtpunt met 1 schakelaar 
1 stopcontact 
1 dubbel stopcontact (Was en Droogkast) 
1 stopcontact of aansluiting voor stookketel 
1 stopcontact of aansluiting voor woonhuisventilator 
Algemeen Laagspanning Bord 
Kabel telefoon 
Kabel TV 
 

Living 2 lichtpunten met elk 1 schakelaar  
1 tv-aansluiting 
1 dubbel stopcontact bij tv  
1 dubbel stopcontact 
2 enkele stopcontacten 
1 Telefoonaansluiting 
1 Thermostaataansluiting 
1 videofoonpost 
 

Keuken 1 lichtpunt met 1 schakelaar 
1 lichtpunt onder hangkasten, schakelaar boven werkblad 
3 stopcontacten boven werkblad 
1 stopcontact oven 
1 stopcontact frigo 
1 stopcontact dampkap 
1 stopcontact vaatwasser 
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Slaapkamers 1 lichtpunt met 2 schakelaars 
3 enkele stopcontacten 
 
 

Badkamer 1 lichtpunt met 1 schakelaar 
1 stopcontact boven werkblad 
1 lichtpunt boven lavabo, bediening boven werkblad 
1 stopcontact boven vloer 
 

Wc 1 lichtpunt met 1 schakelaar 
 

  

 

9 Sanitaire installatie 

9.1 Omschrijving 

• Waterleiding aangesloten op stadswater. Verwarming sanitair water via 
gaswandketel 

• De leidingen van de aanvoer worden uitgevoerd in kunststofbuis met diameters ½ tot 
¾. 

• De afvoeren onder de vloeren en de standleidingen worden uitgevoerd in pvc-buizen 
benor gekeurd. 

• De kosten voor aansluiting op het waternet en de keuring van de sanitaire 
binneninstallatie zijn niet inbegrepen.  

•  

9.2 Overzicht installatie 

 

• Keuken:  
- Wastafel 

▪ Koud watertoevoer  
▪ Warm watertoevoer 

• Badkamer: 
- Bad:  

▪ Koud watertoevoer 
▪ Warm watertoevoer 
▪ Afvoer 

• Badkamer: 
- Douche:  

▪ Koud watertoevoer 
▪ Warm watertoevoer 

Afvoer 
- Lavabo: 

▪ Koud watertoevoer 
▪ Warm watertoevoer 
▪ Afvoer 

• Wc: 
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- Wc (aangesloten op regenputwater!) 
▪ Koud watertoevoer 
▪ Afvoer 

- Handwasbakje 
▪ Koud watertoevoer 
▪ Afvoer 

• Berging 
- Wasmachine: 

▪ Toevoer koud water 
▪ Afvoer  

- Ketel: 
▪ Toevoer koud water 
▪ Afvoer  

9.3 Sanitaire toestellen 

De sanitaire toestellen zijn voorzien volgens de offerte van de leverancier Sax in bijlage. 

• Een lavabomeubel met verchroomde ééngreepsmengkraan en een afsluitkraan. 

• De lavabo en spiegel zijn voorzien. 

• Een wit bad met kraan en sproeier. 

• Een wc monobloc (hangtoilet) in wit porselein en witte zitting, verchroomde 
afsluitkraan. 

• Een handwasbakje in porselein met een koudwaterkraan en een afsluitkraan, alsook 
een spiegel in toilet. 

De aanduiding van de sanitaire toestellen en hun afmetingen op de plannen is louter 
figuratief, bovenvermelde opsomming heeft voorrang op deze planaanduidingen. 
 

10 Verwarming en verluchting 

10.1 Verwarming 

• De verwarming wordt uitgevoerd op aardgas. 

• Condenserende gaswandketel Viessmann vitodens 100-w of gelijkwaardig van het 
doorstroomprincipe. 

• Regeling d.m.v. thermostaat. 

• Keuring van de gasinstallatie is voorzien. 

• Radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen. 

• Gewaarborgde binnentemperaturen dit bij een buitentemperatuur van -8°C: 
o Inkom  niet verwarmd 
o Toilet  niet verwarmd 
o Living  22 °C 
o Keuken  22 °C 
o Badkamer  22 °C 
o Slaapkamers 18 °C  
o Berging  niet verwarmd 

• In andere ruimtes dan deze hierboven beschreven is geen verwarming voorzien. 
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• De kosten voor aansluiting op het gasnet zijn niet inbegrepen.  

• Er wordt om te voldoen aan de eisen van hernieuwbare energie fotovoltaïsche 
zonnepanelen geplaatst dit om te voldoen aan de minimum EPB-normen. 

10.2 Verluchting 

De appartementen zijn voorzien van een ventilatiesysteem en afzuigmonden die voldoen 
aan de EPB-normen. Het af te zuigen debiet is aangepast aan het gebruik van het lokaal en 
volgens de normen. De ventilator wordt geplaatst in de berging of toilet. 

11 Keuken 

De keukeninrichting wordt uitgevoerd volgens plan in bijlage, afwijkingen maatvoering zijn 
mogelijk en dienen door koper worden aanvaard. 
 
Handelswaarde keukens inclusief btw 21%, levering en plaatsing kasten en onderstaande 
toestellen: 
 
Appartement A1: € € 12.115,00 
Appartement A2: € 12.115,00 
Appartement A3: € 11.655,00 
 
 Volgende keukentoestellen zijn voorzien: 

• Bosch KIL20V21FF koelkast 102.5 cm nis, 17 l en 145 I label A+ - glijscharnieren  

• BOSCH HBC84H500 Microgolfoven met grill en warme lucht –inox  

• Bosch PKF645R14E Vitro keramische kookplaat, sensor, kader – inox 

• BOSCH SMV40D40EU Vaatwasser vol. Integr. 4 programma A+52db 

• Een dampkap telescopische dampkap Novy  met geluidsdemper 90cm inox  
 

Indien een van bovenstaande toestellen niet meer verkrijgbaar is, of de plaatsing niet 
uitvoerbaar zou zijn rekening houdende met de beschikbare ruimte, zal die vervangen 
worden door een gelijkwaardig toestel volgens keuze promotor.  Promotor kan éénzijdig 
beslissen de voorziene dampkap te vervangen door een ander type, dit tegen verrekening 
van min-of meerprijs. Bijkomend: spoeltafel Franke (grote en kleine bak) en  keukenkraan 
Franke , type keuze door promotor. 
 

12 Omgevingsaanleg 

Ter hoogte van inkom worden de nodige buitenverhardingen voorzien volgens keuze 
promotor. 

13 Lift 

• Er wordt een lift voorzien met een kooi van 110 x 140 cm 

• De lift is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  
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14 Schilderwerken 

• Het schilderwerk van de gemeenschappelijke delen is niet inbegrepen en ten laste 
van de kopers. 

D Algemene administratieve bepalingen 
1 Algemeen 

De appartementen worden verkocht volgens het principe ‘sleutel op de deur’, volgens de 
plannen van de architect, conform dit lastenboek en de basisakte of het ontwerp van 
basisakte met bijhorend reglement van mede-eigendom. De koper erkent deze documenten 
te hebben ontvangen. 
 

2 Toegang tot de werf 

Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken 
indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de aannemer of de architect. De 
bezoeken gebeuren steeds op eigen risico. 
 

3 Wijzigingen door de verkoper 

 
 Het is de verkoper toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan onderhavige 
beschrijving van de diverse voorzieningen of aan de materialen, indien dit om praktische 
(leverbaarheid), constructieve of andere technische redenen nuttig of noodzakelijk is, of 
indien dit opgelegd wordt door de overheid of de nutsbedrijven, of om te voldoen aan de  
gestelde isolatie en energie-eisen. Uiteraard mag er door deze wijzigingen geen afbreuk 
worden gedaan aan de aangeboden kwaliteit of het esthetisch uitzicht. Deze wijzigingen zijn 
toegestaan zonder voorafgaandelijk akkoord van de koper, en geven geen aanleiding tot 
schadeloosstelling. 
 

4 Wijzigingen en supplementen aangevraagd door de koper 

De eventuele wijzigingen, indien technisch uitvoerbaar, zijn steeds voor rekening van de 
koper. Deze dienen te worden aangevraagd door de koper en worden slechts uitgevoerd na 
een schriftelijk akkoord over die meer- of minprijs. 
Elk supplement gevraagd door de koper zal het onderwerp uitmaken van een geschreven 
document, getekend door de koper. Indien de koper wijzigingen vraagt is de gestelde 
uitvoeringstermijn niet meer geldig. Tijdens de werken is controle der werken door de 
architect gewaarborgd. Alle geschillen nopens de kwaliteit van de uitvoering of het al dan 
niet beantwoorden van de uitvoering aan het lastenboek worden scheidsrechterlijk beslist 
door de leidinggevende architect. Indien de klant beslist om bepaalde in de prijs voorziene 
werken, of eerder bestelde meerwerken niet te laten uitvoeren door de verkoper, dan heeft 
de verkoper recht op een compensatie van 35% op het bedrag van de geannuleerde werken 
De koper kan geen wijziging van de gemeenschappelijke delen vragen. 
 



- 13 - 
 

DELVAUX 

- 13 - 

5 Keuze materialen en toestellen 

Bij de keuze van ieder soort materialen zal telkens een verrekening worden opgemaakt. 
Deze verrekening kan niet negatief zijn en wordt voor alle voorziene materialen en 
afwerking apart verrekend. Alle te leveren materialen zoals onder meer keukenkasten + 
toestellen, deuren, tegels, sanitair dienen door de koper gekozen te worden bij de 
verkooppunten en leveranciers door BVBA Vandekerckhove John aangeduid. 
 

6 Kosten en erelonen 

De honoraria van architect voor de voorziene werken, veiligheidscoördinator, EPB-
verslaggever en ingenieur, de opmeting van het terrein en het volledig opkuisen van het 
werfafval op het einde van de werken, zijn inbegrepen voor de voorziene werken.  
 

7 Werken uitgevoerd door de klant 

In functie van de organisatie van de werf, kunnen slechts werken uitgevoerd worden door de 
koper na de voorlopige oplevering van het appartement. 
 

8 Afmetingen en plannen 

 
De grond- en gevelplannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen 
als basis voor het opstellen van het verkoopcontract. Zij werden te goeder trouw opgemaakt 
door de architect. De afmetingen aangeduid op de plannen zijn dan ook ruwbouwmaten. Er 
dient rekening gehouden te worden met de normale toleranties in de bouw. Eventuele 
wijzigingen kunnen voorkomen door onvoorziene hindernissen op de werf, of door 
technisch/constructief noodzakelijke aanpassingen waarover enkel de architect beslist. De 
aanduidingen van meubilair op de plannen zijn slechts figuratief, er is geen meubilair 
(kasten, bedden, ...) begrepen in de verkoopprijs. Voorstelling van badkamer- en/of 
keukeninrichtingen op plan zijn informatief en niet inbegrepen. Hierbij wordt verwezen naar 
keukenplan/offerte, lijst sanitaire voorzieningen in bijlage. De materialen aangegeven op 
visualisaties/plannen zijn figuratief, de materiaalkeuze en de kleurkeuze worden gedaan 
door de architect. De bepalingen van dit lastenboek en de werfverslagen hebben voorrang 
op de aanduidingen op de plannen. 
 

9 Verzekeringen 

Voor de aanvang van de werken is door de bouwheer een polis alle bouwplaats risico’s 
afgesloten. Deze eindigt bij de voorlopige oplevering of ingebruikname van het gebouw. De 
koper zorgt zelf voor de brandverzekering vanaf de voorlopige oplevering. 

10 Zettingen 

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is 
enerzijds geen reden tot uitstelling van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de 
verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Het gaat hier immers om de 
verschijnselen inherent aan de aard van het gebouw. 
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11 Private prestaties 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen zijn volgende prestaties niet inbegrepen in 
de verkoopprijs (niet limitatieve opsomming): 

• Alle decoratie- en schilderwerken in de private delen 

• Bouwheer zal meters gas, elektriciteit en water aanvragen, forfaitaire meerprijs per 
appartement € 3.500+btw21% 

• Openen meters elektriciteit en gas 

• Plaatsen brievenbus volgens keuze bouwpromotor € 375+btw/appartement 

• Telefooninstallaties, zonneweringen 

• Vast en losstaand meubilair 

• Kosten en erelonen akte 

• Het aandeel in de basisakte 

• Heraanleg of herstel voetpad € 730+btw/appartement 

• Aansluiting telefonie, tv- distributie valt ten laste van de koper. 

• Alle prestaties die niet uitdrukkelijk in het lastenboek vermeld staan. 
De verkoper deelt niet in de kosten voor de nog niet verkochte appartementen. 
Bovenvermelde bijkomende kosten worden tegen meerprijs ten laste van de koper 
aangerekend door de promotor. 
 

12 Oplevering 

Het appartement wordt opgeleverd met de verwijdering van alle puin en afval – dus 
“bezemschoon”.  De voorlopige oplevering van het appartement zal plaatshebben binnen de 
vijftien dagen na de uitnodiging door de promotor aan de koper en zal tegensprekelijk 
geschieden tussen hen. De uitnodiging zal gebeuren per gewone brief.  
De voorlopige oplevering van het appartement aldus opgemaakt, verbindt volkomen de 
koper. Tijdens deze oplevering zal overgegaan worden tot een tegensprekelijk onderzoek 
van het goed. Dit onderzoek zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een 
proces-verbaal dat ondertekend zal worden door beide partijen. Dit proces-verbaal zal al de 
zichtbare gebreken vermelden.  Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van het 
appartement zal tevens de termijn vermelden, nodig voor uitvoering van de opmerkingen 
die in het proces-verbaal voorkomen. Onmiddellijk na uitvoering van deze werken zal de 
aanvaarding definitief zijn voor de zichtbare gebreken. De tienjarige verantwoordelijkheid 
vangt aan bij de voorlopige oplevering van het appartement. Vóór het overhandigen van de 
sleutels zal de koper het saldo betaald hebben. Bij het overhandigen wordt door de leidende 
architect een proces-verbaal opgemaakt van voorlopige aanvaarding. Indien dit niet gebeurt, 
aanvaardt de koper door het in gebruik nemen (onder in gebruik nemen wordt verstaan het 
aanwezig zijn van huishoudelijke materialen zoals meubels, onderhoudsmateriaal, of het in 
ontvangst nemen van de sleutels van het appartement, of het(laten)uitvoeren van 
schilderwerken), een stilzwijgende voorlopige oplevering. 
 
De koper mag het appartement pas betrekken na de voorlopige oplevering van het 
appartement. De definitieve oplevering volgt automatisch 12 maanden na de voorlopige 
oplevering (waarborgperiode), tenzij intussen ernstige opmerkingen of tekortkomingen aan 
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het licht zouden komen. De eigenaar zal de aannemer hiervan per aangetekend schrijven 
verwittigen, minstens 1 maand voor het verstrijken van de definitieve oplevering, indien dit 
niet gebeurt, aanvaardt de eigenaar stilzwijgend de definitieve oplevering. 
 

13 Verkoopprijzen 

De verkoopprijzen zijn definitief en niet herzienbaar 
Dit lastenboek bevat 13 bladzijden en voorblad en werd opgemaakt om te voegen bij de 
verkoopovereenkomst. 
Deze beschrijving beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven 
suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie. Dit document wordt in 
twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke partij verklaart een 
ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.  De koper verklaart hierbij grondige kennis te 
hebben van hetgeen in dit lastenboek vermeld is. 
Onduidelijkheden werden op verzoek aan de koper uitgelegd. De koper verklaart dat het 
appartement werd verkocht met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere 
uitzonderingen en mondelinge afspraken, hetzij expliciet vermeld en door de verkoper 
ondertekend. 
 
APPARTEMENT nr. ………………………………………. 
 
DATUM ONDERTEKENING……………………………. 
 
HANDTEKINGEN………………………………………… 


