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1. Ligging van het project
1.1. Historiek
1. Otegemstraat 106 : Au son de L’Accordeon – Bacchus
Van 1935 tot kort voor de Tweede Wereldoorlog werd ‘Bacchus’ uitgebaat door Henri
en Juliana Carrette – Decuypere, de ouders van Roger Carrette (enig communistisch
raadslid ooit in Zwevegem) Latere Uitbaters : het gezin Julien en Julie Vandendorpe –
Bulteel, met twee dochters.
‘Bacchus’ moet in die tijd ook logies hebben verschaft aan vreemdelingen die in
Zwevegem kwamen werken. Zo heeft Paul Ferrard, die van 1940 tot begin de jaren
vijftig directeur was van de elektriciteitscentrale, korte tijd in ‘Bacchus’ gelogeerd.
Het café heette in de jaren vijftig : ‘Au son de l’accordeon’, met als uitbaters de familie
André Debue – Godelieve De Keyster (1954-1955). Ze kwamen van Roubaix en de
vrouw speelde accordeon.
In zijn nadagen heette het café ‘Piet Hein’, maar vanaf wanneer? Dit is nu een deel
van het parkeerterrein waar ook de Gambrinus heeft gestaan. Het droeg bij de afbraak
het huisnummer 106. (Bier maken en drinken in Zwevegem – Jaak Bataille – Jan
Deloof – Luc Vanassche – André Velghe
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2. Otegemstraat 108 : Kapsalon :Tot voor kort werd deze woonst uitgebaat als kapsalon
door mevrouw Marie-Claire Vanhoutte.
3. Otegemstraat 110 : woonhuis met tuin
4. Otegemstraat 112 : woonhuis met tuin en garage

1.2. Ligging
Residentie “Apollo” is gelegen in het centrum van Zwevegem en heeft een superieure ligging
dankzij zijn oriëntatie “zuidoost/zuid” en zijn bereikbaarheid. Gelegen vlak naast het vroegere
gemeentehuis en uitkijkend op het park van Zwevegem, kunt u zich geen betere ligging
wensen. Bovendien vindt u op wandelafstand van het centrum een bakker, een beenhouwer,
supermarkt en openbaar vervoer.

1.3. Visie
Er worden 14 luxe-appartementen gerealiseerd op het zuid georiënteerd perceel van
1.362m². De appartementen zullen aangeboden worden in hoogwaardige materialen en
bieden allen standaard vloerverwarming (energiezuinig) en parket in de woonkamer,
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u ziet het, we bieden maximaal comfort hetgeen alleen maar een meerwaarde zal bieden op
termijn!
Er zijn evenveel afzonderlijk ondergrondse garages met geïntegreerde berging voorzien.
Daarnaast kan men nog een privéparkeerplaats of aparte garagebox op het domein
aankopen.
De locatie staat garant voor een gemoedelijke rust, prachtige uitkijk op het park en biedt
een vlotte verbinding via de gewestweg naar de autosnelwegen.

1.4. Duurzaam bouwen
Het behalen van de vereiste E- en K-waarden, heeft vooral een voordeel in
energieverbruik van het appartement, nu en in de toekomst! De EPB-verslaggever
berekent het E- en K-peil van de verschillende appartementen en dit via een software
programma die aangeleverd wordt door de VEA (Vlaams Energie Agentschap). Wanneer het
appartement zal opgeleverd worden, wordt hiervoor het EPB-rapport overgemaakt aan de
koper.
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2. Voorbereidingen
2.1. Voorstudie
Teneinde de stabiliteit te garanderen werd aan het studiebureau Pieter Vantieghem BVBA
opdracht gegeven een stabiliteitsstudie uit te voeren. Het project is volledig gebaseerd op
het sonderingverslag en de berekeningen van dit studiebureau.
De erelonen van de architect, de landmeter en het studiebureau zijn inbegrepen in de
verkoopprijs.

2.2. Bouwheer, verkoop en cöordinatie
De exclusieve verkoop wordt waargenomen door het vastgoedkantoor Yvimat BVBA
gevestigd in de Avelgemstraat 37 te 8550 Zwevegem.
De coördinatie van het bouwproject wordt uitgevoerd door Beyaert Projects, Otegemstraat
235 te 8550 Zwevegem, dat reeds meerdere jaren actief is in het bouwen en verbouwen van
appartementen en woningen.
Wanneer u de beslissing genomen heeft om een appartement aan te kopen, zal Beyaert
Projects een bouwconsulent aanstellen die u gedurende het bouwproces zal begeleiden.

2.3. Veiligheid
Zoals wettelijk bepaald, is er een veiligheidscoördinator aangesteld. Deze heeft als taak de
risico’s die voortvloeien uit de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Hij moet er
bovendien op toezien dat de aannemers de wettelijk bepaalde preventiemaatregelen treffen.
De erelonen van de veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de verkoopprijs.
Voor het volledige project heeft Beyaert Projects een ABR-polis afgesloten.
De bezoeker, de toekomstige eigenaar heeft geen toegang tot de werf tenzij hij begeleid
wordt door een afgevaardigde van de coördinator, het verkopend agentschap of de
projectontwikkelaar en dit na afspraak. Zelfs onder bovengemelde omstandigheden gebeurt
ieder bezoek aan de werf tot en met de voorlopige oplevering op volledig risico van de
bezoeker, de toekomstige eigenaar of de eigenaar, en dit zonder dat deze enig verhaal kan
uitoefenen op de architect, de makelaar, de projectontwikkelaar, de coördinator of de
aannemer
in
geval
van
ongeval
tijdens
voormeld
bezoek.
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2.4. Aansluitingen
De kosten voor de voorlopige zekeringenkast, die de werf tijdens de werkzaamheden van
elektriciteit voorziet zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

2.5. Werfinrichting
In de werfinrichting is begrepen : de inname van de openbare weg, het plaatsen van
stellingen, het aanbrengen van de schoringen en de afscherming van de werf.
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3. Ruwbouwwerken
3.1. Ondergrondse ruwbouwwerken
3.1.1.

Funderingen

De funderingen worden uitgevoerd tot op vaste draagkrachtige grond op basis van de
uitgevoerde grondsondering en stabiliteitsstudie opgemaakt door een gespecialiseerd
studiebureau. Het gebouw wordt opgetrokken op een paalfundering en is volledig
onderkelderd waarin alle nutsvoorzieningen, garages en bergingen zullen worden
ondergebracht.

3.1.2.

Rioleringen

Er wordt gewerkt met een gescheiden afwateringssysteem van vuil en regenwater en
volgens voorschriften en reglementen van het gemeentebestuur.
De rioleringsbuizen en hulpstukken zijn PVC-buizen (Benor gekeurd NBN EN 1401-) en dit
voor alle afvoeren zoals aangeduid op het plan. De diameter van deze buizen wordt bepaald
in functie van hun bestemming. De buizen worden aangesloten op de straatriolering.
De nodige putten worden uitgevoerd zoals aangeduid op het plan van de architect en
volgens de opgelegde voorwaarden door stedenbouw.

3.1.3.

Nutsleidingen

De riolering, nutsleidingen voor elektriciteit, gas en water evenals voor TV, telefoon en
breedband internet zijn voorhanden. De inwerkingstelling hiervan en de aansluitingskosten
zijn ten laste van de koper.

3.1.4.

Verluchtingen

Ventilatie van het type D, ook “balansventilatie” genoemd, wordt voorzien. Het systeem is
gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning.
Er wordt een ventilatiebox voorzien en geen roosters omwille van geluid en esthetiek, die de
afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de
ventilatiebox zijn energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht
wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert
de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen
zoals de leefruimte en slaapkamers. Gebalanceerde ventilatie wordt vrijwel altijd met een
WTW-toestel (warmteterugwinning) toegepast. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in
de vervuilde lucht bevindt teruggewonnen en opnieuw in het appartement gebracht.

Yvimat BVBA
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem

BTW BE 890.918.571
BIV 501873

11

3.1.5.

Aardingslus

Een aardingslus in koper met een diameter van 35mm² wordt rondom het gebouw voorzien
onder de vloerplaat.
Over de volledige omtrek van het gebouw wordt onder de fundering een aarding lus
geplaatst.

3.1.6.

Vochtisolaties

Naast de klassieke vochtwerende muurisolatie in DPC is de vloerplaat volledig voorzien van
PVC-folie

3.2. Bovengrondse ruwbouwwerken
3.2.1.

Gewapend beton

Alle nodige betonblokken, betonbalken, betonmuren en poutrellen zijn voorzien volgens het
studieplan van de ingenieur.

3.2.2.

Opgaand dragend metselwerk

De binnenmuren worden uitgevoerd in geperforeerde snelbouwbaksteen of massief beton
volgens de diktes aangegeven op de plannen.

3.2.3.

Opgaand niet dragend metselwerk

Deze muren worden uitgevoerd in massief gelijmde gipsblokken.

3.2.4.

Gevelisolatie

De gevelisolatie bestaat uit 14 cm EPS (deel gevelpleister) of 10 cm PUR (deel
gevelbekleding) of 3 cm mineral akoestische wol (ontdubbelde muren tussen
appartementen). Deze isolaties worden volgens de regels van de kunst en volgens het EPB
verslag aangebracht.

3.2.5.

Gevelafwerking

De voorgevel en de achtergevel worden uitgevoerd in gevelpleister of plaatmateriaal dat
gekozen wordt door de architect.
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3.2.6.

Draagvloeren

De draagvloeren zijn gewelven spanbeton met betonstorting erop boven op als druklaag.
Dit alles volgens het studieplan van de ingenieur.

3.2.7.

Raam– en deurdorpels

De raam– en deurdorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen en aluminium.

3.2.8.

Buitenschrijnwerk

In aluminium (Buiten en binnenzijde volgens RAL-kleur ) is thermisch onderbroken in een
“RAL”-kleur dat bepaald wordt door architect. Er wordt een glastype geplaatst K=1.0, volgens
de veiligheidsnormen.
De types ramen en deuren met hun draairichting zijn terug te vinden op het plan.

3.2.9.

Dakbekleding

De dakbedekking van platte daken (hoofdbouw en/of terrassen) wordt geplaatst op een
hellingslaag en bestaat uit :
 1 laag dampscherm V3
 1 isolatielaag 12 cm PIR
 1 afwerkingslaag in hoogwaardige bitumen
De dakranden zijn in aluminium (passend RAL-kleur).

3.2.10. Terrassen
De borstweringen op de terrassen worden uitgevoerd in een door de architect te kiezen
balustrade in harmonie met het gebouw, en zullen in glas afgewerkt worden.
De binnenwaarts gelegen terrassen worden bovenaan waterdicht gemaakt met
hoogwaardige roofing en afgewerkt met een geschikte keramische betegeling, kleur te kiezen
door de architect (HW 50 euro/m²) met open voegen of zijn in fabrieksmatig afgewerkt
architectonisch beton, cfr. De aanduidingen op het plan.
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4. Technieken
4.1. Binnenschrijnwerk (binnendeuren)
De inkomdeuren van de appartementen, uitgevend op de gemeenschappelijke hal, zijn
brandwerende deuren met een RF- waarde = ½ uur (volgens de voorschriften van de
brandweer).
Ze worden voorzien van een driepuntssluiting en een deurkruk, in combinatie met het slot
van de inkomdeur van de Residentie en dit volgens een sleutelplan.
De binnendeuren zijn van het type “vlakke schildersdeuren” met te schilderen kaders en
omlijstingen. Het nodige hang- en sluitwerk is inbegrepen. De deur van de hall naar de
woonkamer is voorzien in glas met een deurpomp.

4.2. Elektrische installatie
De lichtpunten en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de aanduidingen en het
detailplan van de elektriciteit. De installatie omvat geen luchters, plafonnières of spots in de
privatieve delen. De elektrische installatie voldoet aan de laatste technische voorschriften.
Uitbreiding in domotica is mogelijk mits meerprijs.
De keuring is inbegrepen in de prijs.
Het afsluiten van het energiecontract en de aansluitingskost zijn ten laste van de koper.
De installatie is compleet met tellerkast, zekeringenkast en belinstallatie.
De afwerking van de schakelaars gebeurt met standaard afdekplaten (wit).
De installatie van de appartementen omvat de volgende voorzieningen :
aantal
1. Berging
enkelvoudige bediening - 1 LP
1
aansluiting voor centrale verwarming
1
stopcontact voor wasmachine
1
stopcontact voor condensatiedroogkast
1
Stopcontact voor ventilatie unit
1
Stopcontact voor diepvries
1

Yvimat BVBA
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem

2. Badkamer
enkelvoudige bediening - 1 LP
voeding badkamermeubel
Dubbel inbouwstopcontact

1
1
1

3. Toilet
enkelvoudige bediening - 1 LP

1
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4. Slaapkamer Ouders
tweevoudige bediening - 1 LP
dubbel inbouwstopcontact
Enkel inbouwstopcontact
UTP aansluiting
TV aansluiting

1
2
2
1
1

5. Slaapkamer 2
tweevoudige bediening - 1 LP
dubbel inbouwstopcontact
UTP aansluiting

1
1
1

6. Slaapkamer 3 (indien aanwezig)
tweevoudige bediening - 1 LP
dubbel inbouwstopcontact
UTP aansluiting

1
1
1

7. Keuken
enkelvoudige bediening - 1 LP
enkel inbouwstopcontact
aansluiting voor kookplaat
stopcontact voor dampkap/oven/koelkast/vaatwas
Enkelvoudige bediening – 1LP (onderbouwkast)

1
4
1
4
1

8. Woonkamer
tweevoudige bediening - 2 LP
enkel inbouwstopcontact
dubbel inbouwstopcontact
aansluiting voor telefoon
aansluiting voor internet/UTP
aansluiting voor distributie
thermostaat
Videofoon

2
2
2
1
1
1
1
1

9. Inkomhall
tweevoudige bediening - 1 LP
enkel inbouwstopcontact

1
1

10. Terras (enkel achter of voor en achter)
enkelvoudige bediening - 1 LP
Opbouwstopcontact

2
1

11. Afgesloten garage/Berging
Enkel opbouw stopcontact
Enkelvoudige bediening – 2LP

2
1
BTW BE 890.918.571
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4.3. Verwarmingsinstallatie
Elk appartement wordt uitgerust met een individuele gaswandketel voor de centrale
vloerverwarming en warmwaterbereiding. De gaswandketel wordt gestuurd door een
thermostaat in de woonkamer. Het vermogen en de grootte van de verwarmingselementen
wordt zodanig gedimensioneerd dat bij een buitentemperatuur van -10°C de volgende
binnentemperaturen bekomen worden :
21°C : woonkamer
21°C : keuken
18°C : slaapkamers
24°C : badkamer
Ieder appartement heeft een individuele gasmeter, deze bevinden zich in de tellerruimte in de
kelderverdieping. De totale gasinstallatie wordt vóór de ingebruikname gekeurd door een
erkend organisme.

4.3.1.

Vloerverwarming

De warmteafgifte gebeurt door de lage temperatuur verwarming via de vloer. De badkamer is
bijkomend voorzien van een handdoekdroger.

4.3.2.

Leidingen vloerverwarming

De leidingen van de vloerverwarming lopen onder de chappe.
Type: Aplex meerlagenbuis (VPE – ALU – VPE) in beschermmantel (maat 16x2)

4.3.3.

Ketel en regeling

Gesloten gaswandketel Vaillant (of gelijkwaardig) met een vermogen volgens de berekening
van de installateur, geplaatst in de berging.
De temperatuurregeling gebeurt via een digitale klokthermostaat geplaatst in de leefruimte.

4.4. Sanitaire installatie
4.4.1.

Lijst met toevoer- en afvoervoorzieningen

Toestel

KW

WW

AFW l

Lavabo
Wasmachine
Toilet

1
1
1

1
0
0

1
1
1
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Lavemain
Keukenaanrecht
CV Ketel
Douche
Uitgietbak

1
1
1
1
1

0
1
0
1
1

KW = koud water

WW = warm water AFW = afvoerwater

4.4.2.

Materialen

4.4.2.1.

Toevoerleidingen

1
1
1
1
1

Alle toevoerleidingen zijn meerlagenbuizen van het merk APLEX (of gelijkwaardig). De
middelste laag is overlangs gelaste aluminium die grotendeels de drukweerstand en de
lineaire uitzetting van de buis bepaalt. Ze zorgt er tevens voor dat de buis 100% zuurstofdicht
is. De binnenste laag is VPE.
Er wordt een passende diameter geplaatst volgens het debiet van het toestel, gaande van
16/2 over 20/2 tot 26/3.
Bij plaatsing van de leidingen in de chappe of dergelijke wordt er steeds een
beschermmantel geplaatst, bij zichtbare opbouw van de leidingen niet.
Alle leidingen worden geplaatst volgens het principe collectortappunt. Alle ondergrondse
leidingen bestaan uit één stuk, vertrekkende van de collector tot de inbouwdoos, zonder
aftakkingen onder de grond.
De leidingen in de garage (in het gebouw) worden in opbouw geplaatst.
Alle verbindingen van de APLEX leidingen (of gelijkwaardig) aan de collectoren gebeuren
door losbare knelfittings. Alle andere verbindingen gebeuren met persfittings.
4.4.2.2.

Afvoerleidingen

Alle afvoerleidingen zijn van het merk PVC/PP of PE(Poly Ethyleen). Deze materialen zijn
bestand tegen schokken, chemicaliën en temperatuurschommelingen.

4.4.3.

Sanitaire toestellen

De voorziene handelswaarde voor de sanitaire toestellen verschilt volgens type appartement:
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Type 1 :
Gelijkvloers : alle appartementen
Eerste verdieping : alle appartementen
Tweede verdieping : alle appartementen








Douche (instaptype, mengkraan chroom grohe, doucheset en glijstang)
Handwas (fontein wit, toiletkraan chroom)
1 Hang-toilet
Lavabo (dubbele lavabo in meubel met spiegelkast)
1 douchegoot (caro draintype)
1 showerpipe
1 douchewand in glas (helder)

Type 2 :
Derde verdieping : alle appartementen








2x Douche (instaptype, mengkraan chroom grohe, doucheset en glijstang)
Handwas (fontein wit, toiletkraan chroom)
2 Hang-toiletten (enkel voor appartement 3.2)
Lavabo (dubbele lavabo in meubel met spiegelkast)
2x douchegoot (caro draintype)
2x showerpipe
2x douchewand in glas (helder)

4.5. Pleisterwerken
Alle plafonds (met uitzondering van de garage) worden uitgevoerd in dunpleister en/of
spuitpleister. Alle muren worden machinaal gepleisterd (met uitzondering van de muren van
de garages). De gipswanden worden geliseerd volgens de voorschriften van de fabrikant.
Dagkanten van de ramen worden eveneens uit gepleisterd.

4.6. Vloeren
De vloeren worden opgebouwd volgens het principe van de zwevende vloer. Om het
contactgeluid tussen de verschillende verdiepingen te beperken, wordt op de welfsels een
geluidsisolerende onderlaag geplaatst van 8cm. Deze onderlaag is eveneens thermisch
isolerend. Aan de randen, ter hoogte van de muren worden isolatiebanden aangebracht.
Vervolgens wordt in alle ruimtes vakkundig en tot op het gewenste peil een cementchappe
aangebracht met een dikte van minimum 5cm. De chappe is geschikt voor het plaatsen van
parket, linoleum, laminaat of het verlijmen van tegels.
Yvimat BVBA
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem

BTW BE 890.918.571
BIV 501873

18

Alle ruimtes, behalve de woonkamer en de slaapkamers, zijn voorzien van keramische
tegelvloer met een maximale particuliere handelswaarde van :
Vloeren : € 40,00 per m²
Plinten : € 12,00 per lopende meter
De woonkamer is standaard voorzien van half-massieve parket van het type rustiek A.
De slaapkamers zijn standaard voorzien van chappe (vlak gestreken, zonder egalisatie).
De vloerbekleding kan door de kopers gekozen worden uit het gamma van de leverancier die
door Beyaert Projects aangeduid wordt. De vloerbekleding in de slaapkamers kan worden
voorzien tegen een meerprijs.
De plaatsing van de vloerbekleding (voor zover deze voorzien is in de betrokken ruimtes) is
begrepen in de aankoopprijs van het appartement.
Voor keuze van tegels met een hogere handelswaarde of voor bepaalde gevraagde
legpatronen of tegelformaten, zal een verrekening gebeuren. Standaard is het klassieke
legpatroon voorzien (recht/vierkant), afmetingen van 30/30 tot 60/60

4.7. Wandtegels
In de badkamer(s) zijn wandtegels voorzien met een handelswaarde van € 40,00 per m² in
de douche.
De wandtegels kunnen door de kopers gekozen worden uit het gamma van de leverancier
die door Beyaert Projects aangeduid wordt.
De plaatsing van de wandbekleding is begrepen in de aankoopprijs van het appartement.
Voor keuze van wandtegels met een hogere handelswaarde of voor bepaalde gevraagde
legpatronen of tegelformaten, zal een verrekening gebeuren, afmetingen van 20/20 tot 60/60.

4.8. Keuken
De keuken kan volgens uw smaak ingericht worden.
Onze standaardkeukens zijn voorzien van volgende toestellen : vitro-keramische kookplaat,
oven, dampkap, spoelbak, mengkraan, vaatwasmachine en koelkast met diepvriesvak.
er is geen faience in de keuken tussen het keukenmeubilair voorzien.
er wordt geen gasleiding voorzien naar de keuken; een elektrische voeding voor het fornuis
is wel voorzien.
Het budget voor de keuken bedraagt € 10.000,00.
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Alle afbeeldingen van een keuken zijn enkel indicatief en niet contractueel bindend. Enkel het
detailplan van elk type appartement is contractueel bindend en de keukenuitvoering volgens
dit detailplan is in de prijs inbegrepen. Op verzoek van de koper kan dit standaardplan
worden aangepast aan individuele wensen, hierbij zal een verrekening in min of meer worden
opgemaakt.

4.9. Telefoon, radio- en TV-distributie
Ten behoeve van de aansluiting op het openbare telefoonnet, is een telefoonstopcontact
voorzien in de woonkamer. Deze voorziening omvat de inwerkdozen, de buizen met
trekdraad, de telecommunicatiekabel tot de centrale verdeeldoos van de
telefoonmaatschappij, opgesteld naast het hoofdverdeelbord van het gebouw.
Ten behoeve van de aansluiting op het openbare TV-distributienet, is een TV-stopcontact
voorzien in de woonkamer. Deze voorziening omvat de inwerkdozen, de buizen met
trekdraad, de co-axiaalkabel tot de centrale verdeeldoos van de distributiemaatschappij,
opgesteld naast het hoofdverdeelbord van het gebouw.
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5. Gemene delen
5.1. Toegangsdeur
De toegangsdeur is uitgevoerd in aluminium, gelakt in hetzelfde kleur als de ramen.

5.2. Deurbellen
De deurbellen van de appartementen zijn uitgerust met videofoons.

5.3. Brievenbussen
De brievenbussen zijn in de muur ingewerkt en voorzien van een slot, gemaakt volgens
voorstel van de architect.

5.4. Inkomhal
Het plafond en de muren van de inkomhal zijn gepleisterd. De gemene delen worden
geschilderd.
De vloer is betegeld in natuursteen volgens de keuze van architect.

5.5. Trap
De trap is voorzien in een gladde beton voorzien van anti-slipneuzen vanuit de kelder naar
het gelijkvloers. Vanaf het gelijkvloers is de trap bekleed met natuursteen en voorzien van
plinten langs de zijkant. De trapleuning is een aluminium buisleuning.

5.6. Lift
De lift zonder machinekamer is toegankelijk voor de rolstoelgebruiker en heeft evenveel
stopplaatsen als er verdiepingen zijn.

5.7. Tuin
Zie ontwerpplan in bijlage vermeld.

5.8. Elektriciteit gemene delen
De gemene delen worden uitgerust volgens de brandvoorschriften.
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6. Opmerkingen
6.1. Plannen
De plannen van het appartement, die aan de kopers overhandigd werden, dienen als basis
voor het opstellen van een verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de
appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter informatief te beschouwen. De
beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen
aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen. De
plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De
verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer of in min, zullen beschouwd worden als
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze kunnen
wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa”
maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen
belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen.

6.2. Erelonen architect en ingenieur
De erelonen van de architect en de ingenieur, die aangesteld werden door de bouwpromotor,
zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige
wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een
supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomst van
aangestelde (vb. interieurarchitect) door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde
architect en ingenieur, zijn ten financiële laste van de koper.

6.3. Nutsvoorzieningen
De aansluitings-, plaatsings- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas,
elektriciteit, riolering, telefoon en kabel-TV-distributie) en aanverwante kosten voor de
privatieve delen, zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs en vallen ten laste van de kopers, en
worden doorgefactureerd verhoogd met 10% coördinatiefee. De aansluitkosten van de
nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke delen worden, evenals het voorlopige
verbruik tot de oplevering, gedragen door de bouwpromotor.
De privatieve aansluitingen worden aangevraagd door de promotor en na de aansluitingen
door gefactureerd aan de koper. De kopers verbinden zich ertoe op eenvoudig verzoek van
de promotor tijdig een leveringscontract af te sluiten.
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6.4. Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen
De bouwpromotor heeft het recht de plannen te wijzigen en andere materialen van
gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan degene die in het lastenboek voorkomen, in de
mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, de bevoegde
overheden, de verzekeringsmaatschappijen, de distributiemaatschappijen van water, gas,
elektriciteit en dergelijke. Dit kan ook omdat de bouwpromotor meent dat door deze
wijzigingen de gemeenschappelijke en/of privatieve delen of het nut ervan zou verbeterd
worden, of nog omdat de bouwpromotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze
wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het
lastenboek als gevolg van afwezigheid op de markt van de voorziene materialen,
minderwaarde in de kwaliteit ervan, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van
de leveranciers of onderaannemers enzovoort.
In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd.
Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs van de materialen, exclusief
BTW.
Minwaarden ten gevolge van gewijzigde keuze van (goedkopere) materialen door de koper
kunnen niet verrekend worden, aangezien bij de prijsbepaling voor de gekozen materialen
rekening gehouden werd met een aankoopkorting voor het totaalproject.

6.5. Wijzigingen algemeen
Bij de uitvoering van het ontwerp kan het nodig zijn dat de aannemer/bouwpromotor, in
overleg met de ontwerper, aan deze beschrijving evenals aan de bijgevoegde plannen,
wijzigingen aanbrengt die geen invloed hebben op het algemene concept. Hiertegen kunnen
de kopers geen opmerkingen uiten tenzij de waarde van het gehele werk hierdoor in
belangrijke mate zou verminderen.
Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de
plannen of de standaardvoorzieningen, kan dit slechts in de mate dat de bouwpromotor
hierover zijn akkoord geeft. De aangevraagde wijzigingen moeten schriftelijk aan de
bouwpromotor overgebracht worden. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van
afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire
plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen
aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het
uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen zijn niet
mogelijk. Alle supplementaire werken, op schriftelijk bevel van de koper uitgevoerd, worden
op het debet van zijn rekening ingeschreven
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Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf vóór de
voorlopige oplevering. Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de
voorziene afwerking niet wenst uit te laten uitvoeren door de aannemer/promotor (dit dient
dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met
al geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat
dit toe, dan zal de koper maximaal 80% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit
bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Dergelijke zaken zullen
enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de aannemer/bouwpromotor uit het contract
genomen kunnen worden.
Kopers mogen budgetten voor de afzonderlijke loten (bv keuken/vloeren/sanitair/deuren/…)
niet verschuiven.

6.6. Oplevering
Wanneer de privatieve delen van het verkochte goed voldoende afgewerkt zijn om te kunnen
gebruikt worden voor hun bestemming, zal worden overgegaan tot voorlopige oplevering. Het
geheel wordt bezemschoon opgeleverd, alle puin en afval wordt verwijderd. De promotor zal
de koper na overleg uitnodigen om in aanwezigheid van de partijen vast te stellen dat de
werken uitgevoerd werden in overeenstemming met de plannen en de beschrijvingen van de
materialen. Enkel een geschreven en tegensprekelijke akte van de partijen dient als bewijs
van de voorlopige oplevering. Om de voorlopige oplevering te kunnen laten doorgaan dienen
alle openstaande facturen betaald te zijn.
De bewoning of de ingebruikname van de privatieve delen en/of van de gemeenschappelijke
delen, zelfs tijdelijk, zal aanzien worden als voorlopige oplevering van deze privatieve delen
en/of van de gemeenschappelijke delen. Worden als dusdanig aanzien: het opnemen van de
sleutels van het privégedeelte of het plaatsen van meubels of het uitvoeren van binnen
schilderwerken.
De datum van de voorlopige oplevering is de begindatum van de tienjarige aansprakelijkheid.
De eindoplevering van de privatieve delen en de gemeenschappelijke delen gebeurt
automatisch één jaar na de voorlopige oplevering. Indien de periode tussen de voorlopige en
definitieve oplevering de koper geen opmerkingen heeft gemaakt per aangetekend schrijven,
wordt deze oplevering definitief.

6.7. Diverse Bepalingen
Gedurende de eerste 3 jaar na de voorlopige oplevering van het appartement dient de klant
de normale en toelaatbare zettingen (zie WTCB) van een nieuw gebouw te gedogen zonder
schadevergoeding van de aannemer aan de koper.
De promotor en de architect kunnen niet aansprakelijk gesteld worden inzake betaling van
schade en (of) herstelvergoeding indien door het vroegtijdig aanbrengen van behang en
schilderwerken door de koper, deze beschadigd wordt o.a. door uitslag van bouwvocht,
uitslag van pleisterwerk, waterschade, enz.
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Tenzij uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen, zijn volgende prestaties niet inbegrepen in
de verkoopprijs (deze opsomming is niet limitatief): alle decoratie- en schilderwerken in de
privatieve, verlichtingsarmaturen in de privatieve, de telefooninstallaties, de zonnewering, het
vaststaande of niet vaststaande meubilair; (ook deze die illustratief getekend zijn op de
architectuur- en/of verkoopplannen), de kosten en erelonen akte, het aandeel in de
basisakte, BTW, registratierechten, de bouwtaksen en alle prestaties die niet uitdrukkelijk in
het lastenboek vermeld staan.
Alle foto’s en bemating op plannen die in dit verkooplastenboek voorkomen, hebben geen
bindende waarde. Enkel de uitgeschreven tekst geldt als contract en in geval van
tegenstrijdigheid primeert de beschrijving van dit verkooplastenboek op het verkoopplan, zo
ook de keukeninrichting, badkamerinrichting en ingemaakte kasten.
De verkoopprijzen zijn vast en definitief en niet herzienbaar.

6.8. Betalingen
De overeengekomen prijs en de prijs van de meerwerken zal betaald worden bij het
ondertekenen van de notariële akte van deze eigendom of bij de ingebruikname van deze
eigendom.
Opgemaakt te Zwevegem, in dubbel exemplaar, op .................................................................
handtekening verkoper

handtekening koper(s)
(gelezen en goedgekeurd)
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