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INLEIDING 

Op Terrestberg die zich bevindt op de hoek van de Terreststraat en de Slijpstraat te 
Houthulst, bouwt Despierre Bouw en Ontwikkeling een nieuw en verfrissend nieuwbouw 
woonproject.  

Waar mensen vroeger hun etenswaren kwamen kopen in de plaatselijke kruidenierszaak, 
wordt dit terrein nu een mooie woonverkaveling. 

Het nieuwe project wil zich met het creatieve ontwerp richten op een breed publiek. Zowel 
jonge koppels, gezinnen met kinderen als mensen die willen genieten van hun verdiende 
rust, vinden hier hun woning die ze voor ogen hebben.  

Dit verkooplastenboek heeft tot doel de kopers van het woonproject een overzichtelijk beeld 
te geven van de verschillende woningen, de kwaliteit van de gebouwen te tonen en een 
opsomming te geven van de gebruikte materialen en de afwerkingsgraad.  

Hieruit zal snel duidelijk worden dat ons woonproject streeft naar duurzaam wonen, dit 
zowel op het vlak van energie, het gebruik van kwalitatief hoogstaande materialen als het 
creëren van de nodige privacy, maar ook wat betreft akoestisch comfort.  

Om van uw woning of appartement uw “thuis” te maken zorgt een persoonlijke 
klantenbegeleiding er voor om u wegwijs te maken in de keuzes die u heeft om de 
afwerkingsgraad naar uw eigen wensen en behoeften aan te passen.  

Ook hebben wij ervoor gekozen om u afwerkingspakketten aan te bieden. Deze omvatten 
gordijnen of zonnewering, verlichting (lichtarmaturen), sanitaire accessoires,… 
 

Hartelijk welkom! 
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INHOUD LASTENBOEK 

INLEIDING 

INHOUD LASTENBOEK 

BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 

1. RUWBOUW 
a. Funderings- en betonwerken 
b. Riolering 
c. Metselwerken/gevelafwerking 
d. Isolatie 
e. Terrassen 
f. Voegwerken 
g. Zolder 
h. Tuin  
i. Garage/Carport 
j. Nutsvoorzieningen 

2. WIND-EN WATERDICHT 
a. Dakwerken 
b. Buitenschrijnwerk 

3. AFWERKING 
a. Elektrische installatie 
b. Sanitaire installatie 
c. Verwarmingsinstallatie 
d. Ventilatie 
e. Pleisterwerken 
f. Vloerwerken 
g. Faience 
h. Venstertabletten 
i. Binnenschrijnwerk 
j. Keukeninstallatie 

4. PRIVATIEVE DELEN 
5. ALGEMEEN 

a. Erelonen 
b. Materialen, handelswaarde en wijzigingen 
c. Toegang tot de werf 
d. Werken uitgevoerd door de koper 
e. Wijzigingen tijdens de bouwwerken  
f. Betalingsschijven  
g. Schoonmaak en oplevering  
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Beschrijving van de werken 
1.RUWBOUW 
a. Funderings- en betonwerken 
De funderingen en alle betonwerken worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie opgemaakt door een 
bevoegd ingenieur. Alle afmetingen worden aangepast aan deze stabiliteitsstudie die dus voorrang heeft op de 
architectuurplannen. Alle beton en wapening voldoen aan de desbetreffende Europese normen. De afdek in 
beton van de verdiepingen wordt gerealiseerd door geprefabriceerde breedplaatvloeren.  
 
b. Riolering 
De riolering wordt uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen en is opgesplitst tussen sanitair afvalwater 
en regenwater volgens het principe van een gescheiden rioleringsstelsel. Alle leidingen zijn Benor-gekeurd en 
hebben een voldoende helling en doorsnede om vlugge afwatering te verzekeren. Elke individuele woning heeft 
een regenwaterput van 7500L met een regenwaterrecuperatiesysteem zodat zowel het toilet op de gelijkvloerse 
verdieping, de wasmachine als het buitenkraantje kunnen voorzien worden van regenwater. Een 
regenwaterpomp wordt voorzien in de berging. 
 
c. Metselwerken/gevelafwerking 
Zowel de dragende als niet-dragende binnenmuren worden voorzien in snelbouwstenen. De buitenmuur bestaat 
uit een binnenspouwblad uit snelbouwstenen, de nodige isolatie en een buitenspouwblad uit een gevelsteen 
type Metropolis aula rood en Metropolis urbis bruin, 240x65x40. 
 
d. Isolatie 
De woningen voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en worden vanaf ontwerp tot oplevering 
opgevolgd door een EPB-deskundige zodat de nodige isolatiewaarden worden gehaald. De voorziene 
spouwisolatie bestaat uit 14 cm PIR of gelijkwaardig, de dakisolatie uit 18 cm minerale wol. We halen hiermee 
een S-Peil (=maat voor het warmteverlies van een gebouw) van S26 voor de rijwoningen en S29 voor de 
hoekwoningen. 
Aan de hand van een Blowerdoortest die door een erkende firma wordt uitgevoerd wordt de luchtdichtheid 
getest zodat kan worden nagegaan of de opgelegde eisen voor de luchtdichtheid kunnen worden bereikt.  
Om een normaal akoestisch comfort te bekomen wordt tussen de gemeenschappelijke muren akoestische 
isolatie in minerale wol van 4 cm voorzien.  
 
e. Terrassen 
Alle woningen hebben een terras, aangelegd in betonklinkers. (22/22/8) 
 
f. Voegwerken 
Er wordt geen voegwerk voorzien omwille van een uitvoering met een dunbedmortel.  
 
 
g. Zolder 
Alle woningen hebben een volwaardige zolderruimte met een vaste trap als toegang. De zolder wordt standaard 
niet afgewerkt. De mogelijkheid om deze toch verder af te werken, mits betaling van de meerprijs, maakt deel 
uit van de gesprekken met uw persoonlijke klantenbegeleider.  
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h. Tuin 
Alle woningen hebben een privétuin achteraan de woning. De woningen met nummers 8,9 en 10. Hebben een 
kleine voortuin. In de achtertuin wordt de eerste 3 meter vanaf de woning omwille van de privacy afgescheiden 
door een tuinmuur. Verder worden de tuinen gescheiden door een haag met paal en geleidingsdraad. De tuin 
wordt aangevuld met teelaarde en genivelleerd. Daarna wordt gras ingezaaid.  
 
i. Garage  
In het woonproject zijn 6 garageboxen en 3 parkeerplaatsen voorzien. Deze zijn bedoeld voor de woningen die 
niet beschikken over een carport.  
 
j. Nutsvoorzieningen 
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en abonnementskosten 
van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, TV_FM distributie) zijn niet in de 
verkoop prijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. Deze aansluitingen worden gerealiseerd door 
de aannemer/promotor ten voordele van de klant en worden na uitvoering aan de klant verrekend.  
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2. WIND- EN WATERDICHT 
 
a. Dakwerken 

De constructie van de hellende daken wordt uitgevoerd in gedrenkte Douglas of gelijkwaardig. De 
hellende daken zijn voorzien van een donkere, platte keramische pan. Alle goten en afleiders zijn in zink.  
In de zolderverdieping wordt 1 dakraam voorzien vooraan de woning, ook al worden deze op het 
architectuurplan ook aan de achterzijde getekend.  
 

b. Buitenschrijnwerk 
Ramen en deuren zijn in hoogwaardig PVC om een optimale isolatie te bekomen. Alle ramen zijn 
voorzien van een dubbel isolerende beglazing met een U-waarde van 1.1 W/m²K. Alle vaste-, draai-, 
draaikip- en schuiframen zijn aangeduid op de architectuurplannen.  
Het kleur langs de buitenzijde is in een donkere tint, langs binnen is deze wit. De toegang tot de garages 
wordt verschaft door een manueel bediende, geïsoleerde sectionaalpoort.  
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3. AFWERKING 
a. Elektrische installatie 

De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van het AREI en de plaatselijke 
distributiemaatschappij en wordt gekeurd door een erkend controle-organisme. Een individuele 
zekeringenkast met automatische zekeringen, met een bijkomende differentiële schakelaar, is voorzien. 
Alles is aanwezig voor een degelijke afwerking. De installatie wordt opgeleverd zonder 
verlichtingsarmaturen.  

 
De elektrische voorzieningen zijn per ruimte als volgt voorzien: 
 
Voorgevel 
- 1 lichtpunt met lichtarmatuur met bewegingssensor 
Inkomhal 
- Belinrichting 
- 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
- 1 stopcontact 
Toilet 
- 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
- Voeding voor afzuiging lucht 
Living 
- 2 lichtpunten bediend door 2 schakelaars  
- 2 enkelvoudige stopcontacten 
- 2 dubbele stopcontacten 
- 1 driedubbel stopcontact 
- 1 aansluiting voor telefoon 
- 1 aansluiting voor distributie  
- 1 aansluiting voor UTP 
- 1 rookdetector (op batterijen) 
Keuken 
- Lichtpunt bediend door 1 schakelaar (2 stuks) 
- 2 dubbele stopcontacten 
- 1 voeding voor kookplaat  
- 1 stopcontact voor dampkap 
- 1 stopcontact voor oven  
- 1 stopcontact voor vaatwas 
- 1 stopcontact voor koelkast 
- 1 stopcontact magnetron  
Berging 
- 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
- 1 aansluiting voor CV-ketel 
- 1 zekeringskast 
- 1 stopcontact voor wasmachine 
- 1 stopcontact voor droogkast (type condensatie) 
- 1 dubbel stopcontact voor versterker telefonie of UTP 
- 1 stopcontact voor de regenwaterpomp 
Nachthal 
- 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 
- 1 enkel stopcontact 
- 1 rookdetector (op batterijen) 
Slaapkamer 1 
- 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 
- 2 dubbele stopcontacten  
- 1 enkel stopcontact 
- 1 aansluiting voor distributie  
- 1 aansluiting voor UTP 
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Slaapkamer 2 
- 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 
- 1 dubbel stopcontact 
- 1 enkel stopcontact 
Badkamer 
- 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 
- 1 dubbel stopcontact 
- 1 enkel stopcontact 
Toilet 1ste verdieping 
- 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
Terras 
- 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar binnen 
- 1 stopcontact (spatwaterdicht) 
Zolder 
- 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar in nachthal 
- 1 stopcontact voor ventilatie 

 
Op het hellend dak zijn fotovoltaïsche panelen voorzien.  
 
b. Sanitaire installatie 

Alle sanitaire toevoerleidingen zijn in VPE-alu kunststof of een gelijkwaardige variant. De 
afvoerleidingen bestaan uit PVC of PE. 
Alle toestellen zijn aangesloten op het stadwaternet behalve het toilet op het gelijkvloers, de 
wasmachine en het buitenkraantje die voorzien worden van regenwater. 
De aanduidingen van de sanitaire toestellen op de plannen zijn louter indicatief. Voor elke woning is 
door de promotor een individueel kwaliteitsvol basisvoorstel uitgewerkt. De koper kan mits bijbetaling 
de sanitaire toestellen wijzigen en een nieuwe keuze maken in de door de promotor aangeduide 
toonzaal. De voorziene handelswaarde is € 4.200 (excl. BTW) 
 
Terras: 

- Buitenkraan met vorstbeveiliging 
Toilet: 

- Hangtoilet met spaarknop 
- Handwasser met ééngreepskoudwaterkraan (niet bij toiletten boven) 

Berging: 
- Aan- en afvoer voor wasmachine 

Badkamer: 
- Douche met thermostatische mengkraan en douchegarnituur (al dan niet met 

douchescherm volgens individueel basisvoorstel promotor). 
- Eventueel acryl ligbad met ééngreepsmengkraan en douchegarnituur ( zie individueel 

basisvoorstel promotor). 
- Badkamermeubel met 2 lavabo’s met ééngreepsmengkraan en bijhorende spiegel en 

verlichting. 
 

c. Verwarmingsinstallatie 
Alle wooneenheden worden voorzien van een individuele gesloten condenserende gaswandketel. Dit is 
een energiezuinig en milieuvriendelijk toestel dat zorgt voor een daling van het E-peil wat een 
aanzienlijke energiebesparing tot gevolg heeft.  
 
In de onderstaande ruimtes worden wit gelakte paneelradiatoren met muuraansluiting en ingewerkte 
leidingen en thermostatische kranen voorzien, behalve in de living waar een klokthermostaat hangt. De 
grootte van de radiatoren is zo ontworpen dat ze volgende kamertemperaturen kunnen halen bij een 
buitentemperatuur van -10°C. 
 

- Living  22°C 
- Inkom  16°C 
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- Keuken  20°C 
- Slaapkamers  18°C 
- Badkamers  24°C 

Ingeval van wijzigingen van bestemming van de kamer (vb. slaapkamer wordt bureauruimte die een 
temperatuur van 22°C dient te halen), dan telt het origineel plan als basis voor verrekening van de 
eventuele kosten die deze wijziging met zich mee brengt. 

 
d. Ventilatie 

De ventilatie voldoet aan de EPB-normen die van toepassing zijn op het ogenblik van het indienen van 
de bouwvergunning. Hier wordt een ventilatiesysteem C+ voorzien, zijnde natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer in de keuken, toilet, badkamer en de slaapkamers. 
 

e. Pleisterwerken 
Alle muren worden met een volwaardig pleisterwerk uitgevoerd. De zichtbare verticale en uitspringende 
hoeken worden beschermd met gegalvaniseerde hoekijzers tot plafondhoogte. Alle neggen aan raam- 
en deuropeningen worden gepleisterd. 
 
Op alle plafonds wordt een spuitplamuur aangebracht. 
 

 f. Vloerwerken 
In de inkomhal, toilet(ten), living, keuken, berging en badkamer wordt een keramische tegel met 
afmeting 60x60 cm en een handelswaarde van € 35/m² - excl. BTW – (recht op recht geplaatst) voorzien 
op een gladde chape. De vloer wordt ingewassen met een cement grijze voeg. De plint is van hetzelfde 
type als de vloertegel.  
 
In de nachthal en de slaapkamers is enkel een gladde chape voorzien.  
 
Keuze van de vloerbekleding is mogelijk in de door de promotor aangeduide toonzaal.  
 

g. Faience 
In de badkamer worden rondom het bad faiences voorzien, alsook boven het lavabomeubel. Deze 
worden met wit voegsel ingewassen. Handelswaarde € 25/m² - excl. BTW.  
 
Keuze van de faiences is mogelijk in de door de promotor aangeduide toonzaal.  
 

h. Venstertabletten 
 
Aan alle ramen die niet tot op de grond komen is een venstertablet in natuursteen of keramiek voorzien, 
volgens voorstel van de promotor.  

 
i. Binnenschrijnwerk 
 

Alle binnendeuren zijn vlakke tubespaan schilderdeuren met een deurbladhoogte van 211,5 cm, een 
houten omlijsting en het nodige hang- en sluitwerk en inox deurbeslag.  
 
De sanblocs van de toiletten worden tot op 1m20 uitgewerkt in watervaste mdf-beplating.  
 
De woningen hebben een gesloten trap in onbehandeld Aziatisch hardhout (type rubberwood). Langs 
de muur is een houten handgreep voorzien.  
 
Andere types van deuren en trappen kunnen gekozen worden in de door de promotor aangeduide 
toonzaal.  
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j. Keukeninstallatie  
 

Elke woning is voorzien van een volledig ingerichte keuken die met hoogwaardige materialen is 
afgewerkt en in basis uitgerust met volgende toestellen: 
 

- Anderhalve spoelbak met mengkraan 
- Vitro-keramische kookplaat 
- Decoratieve dampkap 
- Integreerbare koelkast 
- Integreerbare vaatwasser 
- Warme lucht inbouwoven 

 
Er is een handelswaarde (excl. BTW) voorzien van € 8318.98. 

 
Architectuurplannen zijn enkel ter illustratie. 
Varianten op de basismeubelen en toestellen kunnen door de koper worden gekozen in de door de 
promotor aangeduide toonzaal.  

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
1. Plannen 

De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van het 
verkoopcontract. De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen ten opzichte van het 
verkooplastenboek aan te brengen, indien deze worden opgelegd of geëist door de overheid, nutsbedrijven, 
stabiliteitsingenieur,…mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk en 
bruikbaarheid van de woningen. Eventuele maatvoering op verkoopplannen zijn benaderende waarden en zijn 
dus indicatief. Ook ingetekend meubilair is louter ter illustratie.   

2. Tellers 

De aansluitingskosten, de waarborg, de huur en het verbruik van alle tellers zijn ten laste van de koper. Deze 
worden verrekend bij de notariële akte of bij de voorlopige oplevering. Voor het openen van de gas- en 
elektriciteitsmeter zorgt de desbetreffende onderaannemer van de bouwheer steeds voor de eerste aansluiting 
bij de gekozen leverancier.  
Tellers, buizen, leidingen, toestellen en andere installaties in de verkochte goederen, geplaatst door een 
openbare of privatieve dienst of toebehorende aan derden, zijn niet in deze verkoop inbegrepen.  

3. Werken uitgevoerd door derden 

Het is de koper niet toegelaten werken van om het even welke aard, vóór de definitieve overname van het 
privatief door derden te laten uitvoeren, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
bouwheer/verkoper. 

4. Wijzigingen 

Iedere wijziging door de koper heeft een mogelijke verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg en mag 
geen vertraging meebrengen voor de bouwwerken van de andere eigenaars. Bij eventuele keuze door de 
kopers van massief of half massief parket als vloerbekleding wordt dit pas geleverd en geplaatst als de 
vochtigheidsgraad van de chape niet meer dan 8% bedraagt. Hierdoor kan de afgesproken opleveringsdatum 
mogelijk niet worden gerespecteerd. Een grote hoeveelheid aan meerwerken kan ook een verlening van de 
uitvoeringstermijn met zich meebrengen.  
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5. Ereloon architect 

De erelonen van de architect, stabiliteitsingenieur, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever zijn in de 
verkoopprijs inbegrepen. Indien de klant wijzigingen aanvraagt waarbij het basisontwerp door één van 
bovengenoemde partijen dient te worden herbekeken, kan daar een supplementair ereloon voor aangerekend 
worden.  

6. Zettingen 

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en er zich bijgevolg een lichte 
algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door 
temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de 
architect, noch de ingenieur of de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De promotor is 
ook niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door vroegtijdige schilder- en/of behangwerken 
door de kopers.  

7. Waarborgen 

Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. 

8. Bouwtaksen 

De forfaitaire bijdragen in de bouw- en overheidstaksen per entiteit worden verhoogd met de daarop 
verschuldigde BTW. Deze worden verrekend bij de notariële akte en zijn ten laste van de koper.  

Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning zal de koper 10% registratie dienen te betalen op de 
grondwaarde (afhankelijk van enige woning of 2de woning) van de woning, de constructiewaarde zal 
vermeerderd moeten worden met 21% BTW.  

9. Betalingsschijven 

Bij ondertekenen van de compromis wordt een voorschot van 5% op de totaalwaarde betaald. Bij de 
authentieke akte wordt de grondwaarde min het voorschot betaald. De bouwwaarde wordt betaald naarmate 
de vordering van de werken, op vijftien dagen na factuurdatum en volgens onderstaand schrijven: 

- 15% na gieten van de vloerplaat 
- 15% na afdek gelijkvloers 
- 15% na afdek 1ste verdieping  
- 15% bij aanvang van de dakwerken 
- 10% na het plaatsen van het buitenschrijnwerk 
- 10% bij aanvang pleisterwerken 
- 10% na plaatsen van de chape 
- 5% na plaatsen van het binnenschrijnwerk 
- 5% bij de voorlopige oplevering 

Iedere schijf is telkens te verhogen met de verschuldigde BTW. 

10. Verplichtingen der partijen 

10.1 De verkoper/bouwheer is verplicht het appartement te leveren, bij ondertekenen van het proces-verbaal 
van de voorlopige oplevering. 

10.2 De koper heeft de verplichting het appartement in ontvangst te nemen en er de prijs van te betalen 
overeenkomstig de artikelen 1582 en volgende, 1650 en volgende van het Burgerlijke Wetboek.  

10.3 De koper zal het appartement niet in bezit nemen, vooraleer de verkoper hem de originele sleutels (geen 
werfsleutels) hiervan heeft overhandigd. Voor de in bezitting neming van de woning wordt een proces-verbaal 
van oplevering opgemaakt in twee exemplaren en ondertekend door beide partijen. Slechts na ondertekening 
van beide partijen en de volledige betaling van het verschuldigd bedrag worden de sleutels overhandigd.  
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10.4  Mochten er zich verborgen gebreken voordoen na de voorlopige oplevering van de gemene en privatieve 
delen, dient dit steeds rechtstreeks te worden gemeld aan de aangestelde syndicus. (De bouwheer stelt 
vrijblijvend de eerste syndicus voor om de eerste algemene vergadering te openen) 

10.5 De bouwheer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor maatwerkmeubilair dat voor de oplevering 
door de koper werd besteld en achteraf niet blijkt te corresponderen met de afmetingen op plan. 

10.6 Indien de koper een andere onderaannemer (na schriftelijk akkoord van de bouwheer) verkiest dan 
diegene die werd gecontacteerd door de bouwheer en dit voor de keuken, badkamer, deuren,…wordt 
onherroepelijk een schadevergoeding van 30% verrekend op de totale handelswaarde van de niet uitgevoerde 
werken. Tevens dient de koper zelf in te staan voor een veiligheidscoördinator die op zijn beurt de werken in 
uitvoering controleert die door de koper rechtstreeks werden gecontacteerd, en dit steeds in samenspraak met 
de veiligheidscoördinator van de bouwheer. Indien er gewerkt wordt met aannemers door de kopers 
aangesteld en deze extra werken niet uitgevoerd zijn voor de oplevering, dan kan deze voorlopige oplevering 
hierdoor niet worden uitgesteld.  

10.7 Binnen de 30 dagen na hiertoe uitgenodigd door de bouwheer/aannemers afwerking, zal de koper zijn 
afwerkingsmaterialen bij de verschillende aannemers dienen te maken. Indien de koper na een eerste 
aanmaning in gebreke blijft initiatief te nemen, zal de bouwheer hem in een aangetekende brief nogmaals 
oproepen tot het nodige te doen. Komt hierop geen reactie binnen de 15 dagen na het versturen van de 
aangetekende brief – de datum vermeld op het afgiftebewijs van aangetekende zending geldt als 
vertrektermijn – dan zal de bouwheer zelf in naam en voor rekening van de koper de keuze van 
afwerkingsmaterialen maken op basis van de materialen vermeld in het lastenboek. De tussenkomst van de 
bouwheer om zelf de keuzes te maken, wordt verantwoord door het feit dat de (timing van de) voorlopige 
oplevering anders in het gedrang komt. 

10.8 Onderhoud & Garantie – algemeen 

Wij garanderen dat alle gebruikte systemen en materialen uitgevoerd worden volgens de geldende regels van 
goed vakmanschap. Wij benadrukken echter dat de onderhoudsvoorschriften vermeld in de diverse catalogi 
van fabrikanten en leveranciers bepalend zijn voor de omvang van de voorziene garantie. Alle 
beschermingsvoorschriften moeten nauwkeurig worden nageleefd en de materialen moeten regelmatig aan 
vakkundig onderhoud onderworpen worden. Conform de voorschriften van de fabrikant mogen er geen 
agressieve reinigingsmiddelen gebruikt worden. 

10.9 Onderhoud & Garantie – ramen en deuren 

Voor behoud van de garantie en de levensduur van uw kunststof of aluminium raam- en deurbeslag is het 
noodzakelijk minimaal twee à drie onderhoudsbeurten per jaar uit te voeren. Gelieve hiervoor de 
voorgeschreven onderhoudsbehandeling van de fabrikant nauwkeurig te volgen.  

10.10 De bouwheer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de koper de onderhoudsvoorschriften zoals 
vermeld in het PID niet navolgt. 

11. Veiligheidscoördinator 

De bouwheer geeft de coördinator ontwerp en verwezenlijking een opdracht tot coördinatie van de veiligheid 
tijdens de ontwerpfase en uitvoering van dit bouwproject en tot het opmaken van het postinterventiedossier 
(bepaald volgens KB van 25-01-2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). 

12. Eerste schoonmaak 

De woning wordt voor de oplevering schoongemaakt, met verwijdering van alle puin en bouwafval. De ramen 
krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om eventuele gebreken duidelijk op te merken.  
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13. Niet inbegrepen in de verkoopprijs 

- De kosten van registratie (6% of 10%) op de grondaandelen, de BTW (21%) op de constructiewaarde 
van het privatief. De notariskosten van de verkoopakte met de daarop verschuldigde BTW, de kosten 
van de basisakte en de bouw- en overheidstaksen per entiteit met de daarop verschuldigde BTW. 

- Gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers en schoonmaakgerief.  
- De eventuele kosten voor verwarming van de privélokalen van de koper voor de oplevering van het 

privatief, indien deze verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen.  

14. Doorverkoop voor oplevering 

Bij eventuele doorverkoop van het privatief door de koper, om welke reden ook, voor de voorlopige oplevering, 
zal om administratieve redenen een oplegsom verschuldigd zijn aan de bouwheer ten bedrage van 3630 EUR 
incl. BTW. De eerste koper dient echter wel zelf een bankwaarborg af te leveren aan de nieuwe koper en dus 
over een kredietlijn te beschikken. De bestaande bankwaarborg afgeleverd door de bouwheer wordt dus niet 
overgedragen bij doorverkoop door de eerste koper. De aangifteplichtige is verplicht tot het naleven van de 
EPB-eisen; hij is verantwoordelijk voor de gebouwen die moeten voldoen aan de energieprestatie regelgeving.  

 

Dit lastenboek werd opgemaakt in twee exemplaren, op………………………….te Nijverheidsstraat 2,8650 Houthulst 
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 bestek vermeld is.  

 

 

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd (na parafering van elke pagina en elke bijlage) 

 

De verkoper,       Datum 
(naam + handtekening) 

 

 

 

 

Algemene bouwonderneming Filip Despierre BV 
Hier vertegenwoordigd door, 

 

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd (na parafering van elke pagina en elke bijlage) 

 

 

 

De kopers,      Datum 
(naam + handtekening) 

 

Dit bestek wordt integraal als bijlage aan de verkoop overeenkomst gehecht. 


