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PROXIMUS 
• Internet, televisie en vaste telefonie gratis gedurende 1 

jaar*
• Technologie klaar voor de toekomst: VDSL op optische 

vezel

(* dit aanbod is geheel vrijblijvend, gelieve contact op te nemen met de 
contactpersoon voor meer informatie)

LUMINUS
• 4 maanden gratis elektriciteit afgetrokken van de laatste 

factuur
• Een korting van 25€ op de gasfactuur

(U krijgt de documenten die u nodig hebt om dit voordeel te genieten bij de 
voorlopige oplevering).  
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«Nadat we kennisgemaakt hadden met deze prachtige locatie met zijn majestu-
euze bomen, kozen we spontaan voor een sobere, tijdloze en niet pronkerige archi-
tectuur.
Al bij de eerste schetsen, kwamen de horizontaliteit en de eenvoud van de typolo-
gieën bijna automatisch bovendrijven. De keuze voor homogene materialen vloeit 
voort uit de wens om tot een totale en serene versmelting te komen van het 
gebouw met zijn natuurlijke omgeving met uitmuntendheid als doel.
Zodra deze principes waren vastgelegd, was het eenvoudig om plannen en gevels 
af te stemmen op deze uitzonderlijke omgeving. 

De zuidelijke gevel is de overgang tussen de grote woonruimten en het landschap. 
De grote ramen zijn een uitnodiging voor een blik op het unieke spektakel dat het 
park ons biedt, tegelijk garanderen ze een maximale, natuurlijke lichtinval in de 
kamers. De ruimte, lineaire terrassen verlengen en benadrukken de binnenruim-
ten en laten de woonruimten overvloeien in de tuinen. 
De gevel aan de straatkant beklemtoont dan weer het meer “stedelijke” karakter 
met zijn grote oppervlakken in heldere baksteen die de intimiteit van de nacht-
ruimten beschermt.» 
Philippe Verdussen - Archi 2000

1.1. SITUERING EN VOORSTELLING  
VAN HET PROJECT

 
H14 wordt ontwikkeld aan de Hamoirlaan, in de hoger gelegen wijken van 
Ukkel. 

Keep it Simple, ask for Excellence.

Dit project werd ontworpen door architectenbureau Archi 2000 in nauwe 
samenwerking met Eaglestone. Kenmerken zijn het eenvoudige, stijlvolle en 
verfijnde ontwerp en het subtiele evenwicht tussen de hoge kwaliteit van de 
woonruimten en gebruikte materialen en het invallende licht terwijl de 
natuurlijke kwaliteiten van het terrein en het binnenpark behouden blijven.  

De bereikbaarheid is optimaal. Het openbaar vervoer stopt vlakbij en via de 
grote lanen zijn de stations, de luchthavens, de winkels van de Vert Chas-
seur, Fort Jaco en het Jacobsplein vlot bereikbaar. 

Iedereen vindt er zijn gading. De rust van het Zoniënwoud en de vijvers van 
het Ter Kamerenbos blijven uitnodigen tot een rustgevende wandeling, 
tegelijk kan deze oase van rust omgevormd worden tot een speelterrein. 

Van golf tot hockey, via tennis, paardrijden en zwemmen … de sportfacilitei-
ten in de buurt zijn van hoog niveau en de standing die ze uitstralen weer-
houdt bepaalde lokale clubs er niet van om mee te spelen op het hoogste, 
nationale niveau. Dat geldt ook voor de scholen en universiteiten. De Euro-
pese school, het Lycée Français en de Vrije Universiteit van Brussel liggen 
op een afstand van enkele minuten. 

Het doel van dit intimistische project is een vrij klein gebouw op te trekken 
bestaande uit 3 kernen en slechts 23 appartementen met een uitzonderlijke 
afwerking. De appartementen, die zich op een zekere afstand van de 
Hamoirlaan bevinden, hebben brede terrassen en grote vensters die een 
prachtig uitzicht bieden op de indrukwekkende, honderdjarige bomen van 
het park in de omgeving.  
Niets verstoort het uitzicht, in welke richting u ook kijkt. En als de avond 
valt, onderstreept en completeert de door Ignace Berten ontworpen verlich-
ting de omgeving en haar architectuur. 
De appartementen met 1, 2 en 3 kamers zijn symbolisch voor de architec-
tuur van deze tijd. De afwerking is verfijnd, luxueus en eigentijds.   
Het hele gebouw rust op een ondergronds bouwniveau bestaande uit 2 ver-
diepingen met 38 overdekte parkings, 8 plaatsen voor motorfietsen, privé 
kelders, lokalen voor de vuilnisbakken, fietsen, kinderkoetsen en technische 
voorzieningen.  

De technieken en materialen werden gekozen op basis van hun milieuvrien-
delijkheid, zodat de appartementen heel energiebesparend zijn. 
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de thermische isolatie, wat leidt tot 
een uitstekende K-coëfficiënt.

Eaglestone let in het bijzonder op de duurzaamheid van het project en zijn 
omgeving, alsook aan de recente normen en innovaties op het vlak van pro-
jectontwikkeling. U herkent de duurzame materialen aan het symbool 
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1.4. WIJZIGINGEN

De aannemer behoudt zich het recht voor de materialen die in deze brochure 
vermeld staan te vervangen door materialen van dezelfde of betere kwaliteit 
en dit om technische redenen of wegens problemen met de levering, of om 
rekening te kunnen houden met de inrichtingsplannen of de algemene esthe-
tische eisen zoals ontworpen en gevraagd door de Architecten, auteurs van het 
project. 
Deze wijzigingen kunnen gaan over de aard of het merk van de materialen of 
producten die in deze beschrijving ter informatie vermeld worden.
Wordt er iets gewijzigd, dan gebeurt dat hoe dan ook met het doel een materi-
aal of product te gebruiken met eenzelfde of betere kwaliteit en werking. De 
wijzigingen zullen dan ook niet leiden tot een verkleining van de oppervlakte 
van de appartementen of tot een prijsaanpassing. 

1.5. WIJZIGINGEN GEVRAAGD  
DOOR DE KOPER 

1. Extra werkzaamheden en wijzigingen

De prijs van de extra werkzaamheden die worden uitgevoerd op de uitdrukke-
lijk en schriftelijke vraag van de Koper worden door de Bouwheer bij de ver-
koopprijs opgeteld.
Als de Koper de plannen van de privé gedeelten wenst te veranderen, of als hij 
andere materialen dan deze beschreven in het bestek dat hij kreeg, moet hij de 
Bouwheer dat tijdig en schriftelijk laten weten zodat de planning niet in het 
gevaar komt.
Hij moet daarbij rekening houden met de sleuteldata in de werkplanning.
De Koper kan altijd andere uitrustingen en materialen kiezen, maar dan wel 

uitsluitend uit het voorgestelde productassortiment en bij de leveranciers die 
door de hoofdaannemer worden erkend en aangewezen.

Als de Koper extra werkzaamheden bestelt tijdens de uitvoering van het con-
tract, dan behoudt de Bouwheer zich het recht  voor de initieel geplande ter-
mijn te verlengen. Dat uitstel kan extra kosten met zich meebrengen.  

Wanneer er, op vraag van de Koper en ten opzichte van het basisproject, ele-
menten worden bijgevoegd of gewijzigd, wordt de Koper een bedrag aangere-
kend dat de kosten dekt voor de administratie en coördinatie die de Bouwheer 
moet betalen als  gevolg van deze wijzigingen. 

Er wordt een supplement van minimaal 800€ zonder BTW aangerekend voor 
de opening van een dossier. Daarbij komen nog de honoraria ten bedrage 
van 10% van de kostprijs van de toegevoegde of gewijzigde elementen (leve-
ring en uurloon) als gevolg van de keuze van de koper, met hoe dan ook een 
minimum van 800€ zonder BTW.

Als de Koper het bestek definitief weigert of een nieuwe prijsstudie vraag op 
basis van nieuwe keuzes, dan worden hem opnieuw 800€ zonder BTW dossier-
kosten aangerekend. 

Wanneer bepaalde wijzigingen extra werk vragen van de architecten of de 
adviserende ingenieurs dan zijn de kosten daarvan ten laste van de Koper. Ze 
worden hem ter goedkeuring voorgelegd voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Wanneer de wijzigingen te maken hebben met de keuken en daarvoor nieuwe 
plannen nodig zijn, dan wordt de Koper een forfaitair bedrag van 500€ zonder 
BTW gevraagd voor dat extra ontwerp.  

Als er belangrijke wijzigingen worden gevraagd (bijvoorbeeld de verplaatsing 
van een wand, wijziging van de indeling, enz.) dan maken deze het onderwerp 
uit van een goedkeuring en een haalbaarheidsstudie door de architecten, de 
bouwheer en de studiebureaus. 

1.2. KOSTEN EN LASTEN

Zijn bij de verkoopprijs inbegrepen:
• De honoraria van alle deelnemers aan het project met uitzondering van de 

honoraria voor de wijzigingen die de koper vraagt;
• De ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico’s);
• De belastingen voor gebouwen en wegen;
• De aansluiting op de openbare riolering;
• De kosten voor de schoonmaak van de werf voor de voorlopige oplevering;
• De eindschoonmaak is ten laste van de koper.

Zijn niet bij de verkoopprijs inbegrepen en zijn ten laste van de koper: 
• De belasting op de toegevoegde waarde (BTW van 21%) zowel op de con-

structie als op het grondgedeelte; 
• De kosten voor het opstellen door de notaris van het reglement van de 

mede-eigendom en van de basisakte; 
• De kosten, rechten en honoraria in verband met de onderlinge verkoopover-

eenkomst en de authentieke koopakte en eventuele wijzigingen eraan; 
• De registratierechten;
• De kosten voor de aansluiting, plaatsing, huur of aankoop van de verschil-

lende meters voor water, gas en elektriciteit voor een forfaitair bedrag van 
3000€ zonder btw;

• De belastingen geheven door of nog te heffen voor de Gemeente, de Provin-
cie, de Staat of elke andere openbare instelling op bouwwerken vanaf het 
verlijden van de authentieke akte, behalve de onroerende voorheffing die 
verschuldigd is bij de voorlopige oplevering;

• Alle kosten als gevolg van eventuele wijzigingen aan documenten, zoals 
plannen, bestekken, basisakten (deze opsomming is niet limitatief) die 
gevraagd worden door de Koper;

• Alle kosten als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen die nog niet van 
kracht zijn op het moment dat de verkoopovereenkomst getekend wordt;

• De verzekeringspremies vanaf de overdracht van de risico’s.

Zijn niet bij deze verkoop inbegrepen:
• De verlichting in de wooneenheden 
• De levering van nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit, gas  
• De aansluiting voor telefoon, teledistributie en satelliet 
• Vast of verplaatsbaar meubilair en opbergkasten.

1.3. MEETCODE

De oppervlakte wordt berekend in BACS-oppervlakte – Bruto Oppervlakte Bui-
tenmuren – volgens de meetcode van de Belgisch-Luxemburgse Vereniging 
van Chatered Surveyors (BACS). Elk appartement wordt gemeten vanaf de 
rooilijn van de buitenmuren tot aan de hartlijn van de binnenmuren. De inge-
bouwde technische leidingen zijn inbegrepen bij de opmeting van het apparte-
ment. De afmetingen vermeld op de plannen zijn de afmetingen van de «ruw-
bouw». Ze zijn dus niet nauwkeurig tot op de centimeter. Elk verschil, te veel of 
te weinig, blijft binnen de toleranties die algemeen worden aanvaard, kan een 
verlies of winst betekenen voor de koper en leidt niet tot een prijsaanpassing 

Voor het sanitair primeert de informatie in deze beschrijving op de uitrusting 
die vermeld staat op het commercieel plan. 

Voor de keukens kan een ad hoc inrichtingsplan aangevraagd worden bij de 
commerciële agent of de Opdrachtgever.
Dat plan primeert op de commerciële beschrijving en de commerciële plannen 
van de wooneenheden. 
Als er een verschil is tussen de verschillende documenten, dan is dit de cor-
recte volgorde van prioriteit:
1) Basisakte
2) Technisch plan
3) Commercieel bestek
4) Verkoopplan
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Wijzigingen aan de structuur van het gebouw, de belangrijkste technische 
installaties (ventilatiesysteem, verwarming, …) de gevels, de daken of gemene 
delen, en in het algemeen elke wijziging waarvoor een aanpassing van de ste-
denbouwkundige en milieuvergunningen nodig is, worden in geen geval aan-
vaard.

De wijzigingen moeten in elk geval de bestaande vergunningen naleven.  

Indien nodig kunnen de wijzigingen leiden tot een prijsvermindering. De 
Koper heeft 10 dagen de tijd om deze te aanvaarden of te weigeren. Gebeurt 
dat niet dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd. 

2. Geschrapte werkzaamheden

Wanneer er elementen worden geschrapt, of er gekozen wordt voor elementen 
waarvan de prijs van de leverancier lager is dan de vermelde (zonder plaat-
sing en zonder BTW); wordt een bedrag afgetrokken gelijk aan het verschil met 
de prijs in het bestek vermindert met 30% (ofwel de prijs x 0,70 = minwaarde).
Deze minwaarde wordt in rekening gebracht bij de eindafrekening. 

De Koper die zelf wijzigingen wil uitvoeren of dat wil laten doen door een derde 
partij, moet het plan ter goedkeuring voorleggen aan de Bouwheer. Hij ver-
bindt zich ertoe deze slechts uit te voeren na de voorlopige oplevering.  
In geen enkel geval krijgt de koper de toestemming om werkzaamheden in het 
appartement uit te voeren voor de voorlopige oplevering en voor alle ver-
schuldigde bedragen betaald zijn.

Alle werkzaamheden die een invloed kunnen hebben op de stabiliteit en het 
omhulsel van het gebouw zijn verboden.  

Als de Koper zelf werkzaamheden uitvoert of een onderneming vraagt dat te 
doen of meubelen of toestellen installeert  voor de voorlopige oplevering, dan 
wordt dat beschouwd als een ingebruikneming van de wooneenheid en staat 
dit gelijk met een voorlopige oplevering. 

Deze oplevering is dan stilzwijgend en zonder tegenspraak.
In geen enkel geval wordt er dan nog gehoor gegeven aan schade die wordt vast-
gesteld aan het schrijnwerk, de sanitaire toestellen, de bepleistering, het glas-
werk, de accessoires, radiatoren en apparatuur, tapijten, schilderwerk, parket, enz. 
na het betreden door de eigenaar of een derde die hem vertegenwoordigt. 

3. Uitvoering van de werkzaamheden

Is er een akkoord dan worden de werkzaamheden die besteld zijn door de 
koper uitgevoerd tegen de volgende voorwaarden: 

•  Voor een wijziging wordt uitgevoerd, moet de Koper in elk geval het bestek 
en de bijlagen (plannen, technische beschrijvingen) die hem worden voorge-
legd door de Bouwheer voor akkoord ondertekenen.  

•  De Koper heeft tien dagen de tijd om zijn ondertekende goedkeuring of even-
tuele opmerkingen over te maken aan de Bouwheer. 

•   Op het bedrag van de ondertekende bestekken van de extra werkzaamheden 
(materiaal, uurloon en honoraria) wordt een voorschot gevraagd van 50%, 
het saldo wordt gefactureerd naarmate de werkzaamheden vorderen. 

Om geldig te zijn moet de communicatie tussen de Koper en de Bouwheer met 
betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk gebeuren. 

Opmerkingen:
• De appartementen worden helemaal afgewerkt verkocht. Het is dan 

ook niet toegestaan een of meerdere onderdelen niet uit te voeren of 
het appartement CASCO te kopen.  

• Als de eindafrekening lager is dan de in dit document vermelde prijs, 
zal het verschil niet terugbetaald worden door de Projectontwikkelaar. 
Anders gezegd, een eindafrekening kan in geen geval lager zijn dan nul. 
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Een sobere, tijdloze  
en niet “pronkerige” 
architectuur.
Philippe Verdussen,  
Archi 2000
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De vloerplaten zijn gewapende betonplaten, deze van de circulatiezones wor-
den ter plaatse gegoten.  

Het metselwerk in de ondergrondse verdiepingen wordt uitgevoerd met beton-
blokken of gewapend beton volgens de voorschriften van de ingenieur.  
Het bovengrondse metselwerk wordt uitgevoerd in betonblokken of gewapend 
beton en in blokken van kalkzandsteen waarvan de dikte wordt bepaald door 
het studiebureau. 

De balkons/terrassen worden ter plekken gegoten (alle balkons worden 
gedeeltelijk verpakt in isolatiemateriaal overeenkomstig de EPB). 

Alle metalen structuren worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van 
de Stabiliteitsingenieur. Ze zijn tegen brand beschermd door hun betonnering.  

1.6. METSELWERK EN WANDEN

De binnenwanden bestaan uit gipsen elementen met hoge densiteit en een 
dikte van 10 cm volgens de aanwijzingen op de plannen van de architect. 
De gipsblokken zijn van het vochtwerende type in de vochtige ruimten (badka-
mers, douches, wasruimte…).
De blokken worden bedekt met een dunne pleisterlaag.
De voorzetwanden worden uitgevoerd met gipsplaten. 

In de ondergrondse verdieping worden de scheidingswanden uitgevoerd in niet 
geschilderde, ruwe betonblokken.  

 

1.7. THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE  

Er wordt veel aandacht besteed aan de thermische en akoestische isolatie om 
het hoge comfort binnen de appartementen te verzekeren, en dit volgens de 
geldende normen en reglementen.
  

Opmerking :
De Bouwheer behoudt zich het recht voor isolerende wanden aan te passen of toe 
te voegen om de akoestische of thermische prestaties van het gebouw te optimali-
seren. Dat gebeurt  overeenkomstig de geldende reglementen en normen.  

1.7.1. Thermische isolatie : 
De energieconsumptie van het gebouw is overeenkomstig de “lage energie” 
standaard.  

Isolatie van de ingegraven muren : geëxtrudeerd polystyreen tot 1 m diepte of 
gelijkwaardig.

Isolatie van de gevels : isolatie met harde PIR-platen (polyisocyanuraat) van 
12 cm of gelijkwaardig.

Isolatie van de daken : warm dak op ter plekke gegoten beton of hellingsbeton 
met isolatie bestaande uit PIR-platen (polyisocyanuraat) van 15 cm of isolatie 
met of zonder ingebouwde helling of gelijkwaardig.

1.7.2. Akoestische isolatie:
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de akoestische isolatie. De akoestische 
isolatie van het gebouw werd toevertrouwd aan onze adviesbureaus zodat ze 
minstens beantwoorden aan de NBN S01-400-1-normen.  

Horizontale isolatie:
Het principe van de zwevende ondervloer wordt toegepast in alle wooneenhe-
den om de akoestische isolatie te verbeteren. 

Opmerking:
Het gebruik van gipsen elementen kan, in het eerste jaar, kleine scheurtjes 
doen ontstaan te wijten aan het zetten van het gebouw. Dat fenomeen doet 
zich voor in alle soorten gebouwen en stabiliseert zich met de tijd.   

1. RUWBOUW WINDDICHT 

1.1. VOORBEREIDING VAN DE WERF

Alle voorbereidende werkzaamheden zoals: toegang, werfinrichting, voorlopige 
aansluitingen, afbakening van de werf, enz. zijn inbegrepen. De bestaande 
gebouwen worden afgebroken voor het begin van de grondwerken. 
De nodige sonderingen en grondproeven worden uitgevoerd onder toezicht van 
het stabiliteitsbureau. 

1.2. GRONDWERKEN EN FUNDERINGEN

Dit omvat alle grondwerken, de afgravingen en aanaardingen voor de fundering, 
toegangen en de nodige nivelleringen voor de voltooiing van de constructie. 
Overtollige aarde wordt afgevoerd. De funderingen worden uitgevoerd volgende 
de plannen van de aannemer, die zijn goedgekeurd door de stabiliteitsingenieur. 

1.3. PLAATSING VAN RIOLERINGEN EN WATERAFVOER 

Het rioleringsnetwerk, ingegraven of opgehangen afhankelijk van de locatie (met 
name in de ondergrondse verdiepingen) wordt uitgevoerd in overeenstemming met 
de gemeentelijke en gewestelijke reglementering. De riolering wordt uitgevoerd in 
polyethyleen met hoge dichtheid ofwel in PVC, met de gepaste diameter en helling. 
Het netwerk omvat inspectieputten en alle andere voorzieningen die nodig zijn voor 
de goede werking en voor een controle en gemakkelijk onderhoud ervan. 

1.4. OPVANGEN VAN HET REGENWATER :

Voor een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en een betere bescher-
ming van het milieu wordt alle regenwater afkomstig van de daken van de 
gebouwen opgevangen in regenwatertanks.
Het water uit deze tanks wordt gebruikt voor het besproeien van de boorden en 
het onderhoud/schoonmaken van de gemene delen.  

1.5. STRUCTUUR

Het nodige onderzoek voor de structurele werkzaamheden wordt toevertrouwd 
aan een Stabiliteitsbureau dat in deze materie gespecialiseerd is.  

Deze post omvat alle structuurwerken ie met stabiliteit te maken hebben. 

De buitenwanden in de ondergrondse verdiepingen worden behandeld tegen 
waterindringing. 

De buitenmuren in de ondergrond worden behandeld tegen waterindringing. 
Aan de voorgevel bestaat deze muur uit een secanspalenwand of een gelijk-
aardige oplossing. In de parking blijven deze palen zichtbaar, in de kelders 
worden ze verder afgewerkt met een voorzetwand. 

De draagconstructie van de gebouwen wordt uitgevoerd In metselwerk van 
kalkzandsteen en in beton. Dat omvat de mantel, de balken en pijlers, de 
vloerplaten en de trappen in de gemene delen. 

II.  BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 
EN MATERIALEN
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1.10. TOITURES : 

De platte daken worden uitgevoerd in 
beton. De daken die niet ingericht wor-
den als terras voor de appartementen, 
worden voorzien van een ballastlaag of 
zijn van het groene dak type.  

De regenpijpen bevinden zich aan de 
binnenkant van het gebouw of zijn verborgen achter de gevel en zijn van poly-
ethyleen met hoge dichtheid.  

1.11. TERRASSEN 

De terrassen van de verschillende woon-
eenheden zijn bevloerd met tegels op 
tegeldragers van architectonisch beton 
(format 35 x 70 cm).
De vloer van de terrassen die toegankelijk 
loopt door op dezelfde hoogte als de 
vloerbekleding binnenin.
De buitenste borstweringen zijn van glas.
De overloopgaten op de terrassen en balkons zijn uitgevoerd in aluminium. 

2. SPECIALE TECHNIEKEN

2.1. VERWARMING 

De verwarming van de appartementen gebeurt door een centrale verwarmings-
installatie die zich op de benedenverdieping bevindt. Deze is uitgerust met een 
hoog rendement condensatieketel op gas die gelijktijdig werkt met vermogens-
regeling en glijdende temperatuurregeling.

Elk appartement wordt voorzien van een collector 
met aanvoer- en retourleiding naar de radiatoren. 
Deze collector wordt in de wasruimte geplaatst.

Elk appartement wordt uitgerust met een radioge-
stuurde verbruiksmeter.

De verschillende lokalen worden verwarmd met 
muurradiatoren met vlakke voorzijde van het type 
Henrad Everst Plan of gelijkaardig en worden 
bediend door thermostatische kranen. 

In de badkamers komt ook een decoratieve radia-
tor van het type handdoekdroger. 

De maximale, gegarandeerde binnentemperaturen 
bij een buitentemperatuur van -8°C zijn :

21°C in de woonkamer en de keuken
24°C in de badkamers of douches
20°C in de kamers, 

Bovendien komt er ook een muurthermostaat in 
de woonkamer van het appartement waarmee, 
afhankelijk van de behoefte, de circulatie van het 
warme water in de radiatoren op gang kan worden gebracht. 
De voeding van de radiatoren wordt op de muur bevestigd.

2.2. VENTILATIE : 

Elk appartement is voorzien van een ventilatiesysteem van het muurtype dat 
in de wasruimte wordt geplaatst. Alle ventilatiegroepen zijn van het dubbele 
flux-type met variabel debiet en een warmtewisselaar met zeer hoog rende-
ment voor een binneninstallatie. Deze individuele ventilatiegroepen (pulsie en 

Algemeen bestaat deze uit: 
• PUR-isolatie van 9 cm op de betonnen vloerplaat tussen de parking en de 

benedenverdieping of gelijkwaardig; 
• Isolerende, egaliserende ondervloer in schuimbeton (CELMIX of gelijkwaardig);  
• Akoestische onderlaag van het type INSULIT Bi+7 of gelijkaardig; 
• Vlottende ondervloer waarop de uiteindelijke vloerbedekking wordt aangebracht. 

Verticale isolatie:
• De isolatie tussen de appartementen 

wordt verzekerd door een dubbele 
muur. Op die manier voldoet de con-
structie minstens aan de akoestische 
isolatienormen die van kracht waren 
op het moment dat de stedenbouw-
kundige vergunning werd toegekend.  

1.8. GEVELS

De buitenmuren van de gevels op het 
noorden, westen en oosten zijn afgewerkt 
met handgevormde gevelstenen met mee-
gaand voegwerk in een lichtgrijze kleur.

Op de puntgevels op het noorden, oos-
ten en zuiden komt een wand van basalt 
uit Zimbabwe op de onderste beneden-
verdieping. 

Er worden aluminium gevelpanelen, 
thermogelakt in antracietkleur, aange-
bracht volgens de plannen van de 
architect zodat er continuïteit ontstaat 
tussen de komen, de geprofileerde 
gevelpanelen en de omlijstingen.  

Het geheel van de panelen rond de terrassen op het zuiden en oosten alsook 
de bekleding van de verschillende kroonlijsten zijn uitgevoerd in thermogelakt 
aluminium. 
 
De afscheidingen op het terras (claustra) bestaan uit vaste, verticale elementen in teak. 
De borstweringen zijn ofwel in helder glas ofwel wordt de gevel doorgetrokken.  

1.9. BUITENSCHRIJNWERK : 

De kozijnen van deuren en vensters in de gevels zijn uitgevoerd in thermoge-
lakt aluminium in antracietkleur. De profielen zijn ultrafijn over de hele hoogte 
voor een betere transparantie met de buitenkant. De schuifkozijnen zijn inge-
werkt voor een naadloze overgang tussen binnen en buiten.
Het schrijnwerk is water-; lucht- en winddicht volgens de normen die werden 
gevraagd door het controlebureau en volgens de geldende normen, afhanke-
lijk van de hoogte van de gebouwen en hun blootstelling aan de wind.  

De vaste, opendraaiende, schuivende of draai/kiep elementen staan aangeduid 
op de plannen. Sommige ramen kunnen ook voorzien zijn van een vaste gla-
zen borstwering die rechtstreeks op het raam is bevestigd. 
Alle glazen oppervlakken op de buitengevels zijn uitgevoerd in dubbel glas 
met Ug = 1.0W/m2K. De dikte en het type van de beglazing wordt bepaald op 
basis van hun locatie zodat ze beantwoorden aan alle akoestische normen en 
deze van water-, lucht- en winddichtheid.  

De volle «toegangsdeuren» op de benedenverdieping hebben een antraciet-
kleur in een glazen geheel 

De toegangsdeuren worden geopend met een sleutel of vanuit de wooneenhe-
den met een videoparlofoon. 

De toegangsdeur tot de parkings is geïntegreerd in de gevelbekleding in ther-
mogelakt aluminium met antracietkleur. Ze wordt bediend met een afstands-
bediening, een badge of sleutel.  
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extractie) zorgen voor de aanvoer van verse lucht en de verwijdering van ver-
vuilde lucht. Deze techniek vraagt wel een voldoende hoge doorstroomope-
ning onder de binnendeuren zodat de lucht vrij kan circuleren tussen de ver-
schillende kamers.
De ventilatieopeningen zijn rond of rechthoekig en speciaal ontworpen voor 
woningen. 

De afzuigkappen in de keuken van het merk NOVY zijn van het mechanische 
type met koolstoffilter zonder evacuatie van de lucht naar buiten. 

Als er een droogkast wordt geïnstalleerd, moet dat verplicht een condensatie-
toestel zijn.   

2.3. SANITAIRE INSTALLATIES

2.3.1. Productie van warm sanitair water
De productie van warm sanitair water gebeurt bijna onmiddellijk door de cen-
trale verwarmingsketel. De voorbereiding van warm sanitair water gebeurt 
door middel van een condensatieketel op gas met hoog rendement.  

De individuele, radiogestuurde meters meten de individuele consumptie van 
warm sanitair water.

2.3.2. Afvoerleidingen
De interne afvoerleidingen zijn uitgevoerd in polyethyleen met hoge dichtheid. 
De meeste buizen zijn ingewerkt of verborgen in verticale kokers. Deze leidin-
gen verbinden elk toestel met de openbare riolering.  

2.3.3. Sanitaire uitrusting in de appartementen
De inplanting van de voorzieningen wordt ter informatie op de plannen van de 
architect aangeduid.
Alle hieronder beschreven toestellen zijn te bezichtigen bij de handelaar die 
door de verkoper wordt aangewezen. 

De sanitaire ruimten zijn niet voorzien van sani-
taire accessoires (houders voor wc-papier, bor-
stel, enz…). 
Er zijn ook geen specifieke voorzieningen in de 
appartementen voor personen met beperkte 
mobiliteit.

Het meubilair in de badkamer omvat volgens 
plan:

Meubel met dubbele wastafel:  
•  Meubel in natuurlijk fineerhout op maat met 

opbergruimte.

Lade + kolomkast in MDF
• Blad + achterwand in Cararamarmer 
•  Onderbouwwastafel in wit porselein: Merk Dur-

avit, Model Starck 3  

Kranen: 
•  Verchroomde mengkraan wastafel, Merk Dorn-

bracht, Model IMO

Vrijstaand bad: Penthouse volgens plan 
• Bad in witte acryl, Merk Clou, Model InBe Ref 

Kraan voor vrijstaand bad : 
•  Verchroomde mengkraan voor bad/douche op 

chroom voet, Merk Dornbracht, Model Tara 
Logic 

Ingebouwd bad: 
•  Volgens plan, bad in witte quaryl, Merk Villeroy 

&Boch, Model Cetus
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2.4. ELEKTRICITEIT 

2.4.1. Algemeen
De installatie voldoet aan de meest recente technische 
bepalingen en is overeenkomstig de eisen van de nuts-
maatschappij. 
De hele installatie zal worden gekeurd door een erkend 
organisme. 

De accessoires, schakelaars, stopcontacten, enz. van het 
merk «Niko» standard wit of gelijkwaardig worden 
ingebouwd in de appartementen. 

De installatie is zichtbaar in de niet bepleisterde ruim-
ten (bijvoorbeeld parkings, kelders, enz…).  

Met uitzondering van de gemene delen en de boorden, worden er geen lichtar-
maturen geplaatst in de privé gedeelten. Alle kamers van het appartement wor-
den voorzien van een fitting met lamp. 

Er wordt een kabelschema getekend en een verdeelbord geïnstalleerd met auto-
matische stroomonderbrekers en differentieel stroomonderbrekers. 
De meters staan in de bovenste benedenverdieping, in een technisch lokaal. Ze 
zijn verbonden met de verdeelborden in de appartementen en gemene delen.  

Er komen kabels voor de verdeling van data en TV in de appartementen, zowel 
UTP als coaxiaal. De aansluiting van de data/tel-kabels gebeurt via optische 
vezel vanaf de openbare weg (Proximus). Er zijn geen specifieke voorzieningen in 
de appartementen voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 

2.4.2. Gemene delen:
De verlichting in de gemene delen wordt bediend door bewegingsdetectoren.  

Ook de verlichting in de trappenhuizen wordt bediend door bewegings-
detectoren. 

Er is een complete videofonie-installatie aanwezig wat het comfort en de vei-
ligheid zal verhogen. 
Deze omvat:
•  Aan de ingangen van het gebouw komen er buitenposten (parlofonie):
   Aan elke ingang van het gebouw komt er een buitenpost met bel en parlo-

foon. Deze oproepposten hebben even veel
   toetsen als het aantal appartementen dat via deze ingang toegankelijk is. De 
buitenposten zijn stevig, waterdicht en maken een vertrouwelijk gesprek 
mogelijk.

•  Een oproeppost aan de hoofdingang van de site (videoparlofoon):
Een extra buitenpost, met rolmenu, en een parlofoon uitgerust met camera 
bevindt zich aan de ingang voor voetgangers (hoofdhek aan de Hamoirlaan); 
deze is verbonden met de parlofoons van de 3 ingangen.

• Binnenposten:
Ze zijn van het handenvrije type en aan de muur bevestigd. Ze hebben een 
knop om in beide richtingen te communiceren, een knop om de deur te ope-
nen en een knop voor het openen van de hoofdingang voor voetgangers (hek 
Hamoirlaan). Met de andere knoppen wordt het volume van de bel en de 
stem geregeld en kunnen andere knoppen worden geprogrammeerd. 

• Belknoppen op de overloop (appartementen) 
Er komen drukknoppen met naamkaartje op de overlopen naast de deur van 
elk appartement. Ze activeren een triller in de videoparlofoon met een 
andere toon dan deze van de buitenposten van het gebouw en het terrein.

De verlichtingsarmaturen in de gemene delen, garages en kelders worden 
geplaatst door de Bouwheer volgens de keuze van de Architect. 
De verlichting wordt ook gedeeltelijk bevolen door bewegingsdetectoren.  

De noodtrappenhuizen, hallen en doorgangen zijn ook voorzien van autonome 
lichtsystemen die de evacuatie van personen mogelijk maken bij een 
stroomuitval. 

Kraanwerk voor ingebouwd bad: 
• Verchroomde mengkraan bad/douche, Merk Dornbracht, Model Meta 0.2 

Wc : 
• Volgens plan: mark Duravit, Model Starck

Het meubilair in de douchecel omvat volgens plan:  

Meubel met enkele wastafel
• Meubel in natuurlijk fineerhout op maat met opbergruimte.
• Blad in Cararamarmer 
• Onderbouwwastafel in wit porselein: Mark Duravit, Model Starck 3

Kraanwerk: 
• Verchroomde mengkraan, Merk Dornbracht, Model IMO

Betegelde Italiaanse douche:
• Vierkante douchebak, Merk Geberit of gelijkaardig

Ingebouwd kraanwerk: 
• Verchroomde thermostatische douchekraan, Merk Dornbracht, Model IMO
• Verchroomde douchekop: Merk Dornbracht, Model Raindance 180
• Doucheset Merk Dornbracht, Model IMO

WC: volgens plan  
• Merk Duravit, Model Starck 
De afzonderlijke WC omvat volgens plan:
•  1 hangtoilet in wit porselein met bril 

van het type Duravit, Model Starck 
•  1 witte bedieningsplaat met 2 toetsen 

van het type «  Geberit Sigma 20 » 
•  1 fontein in wit Cristalplant van het 

type Clou, model Fluch 
•  1 kraan voor koud water van het type 

Grohe, model Universel met lange uit-
loop 

2.3.4. Sanitaire toestellen in de gemene 
delen
•    Buitenkraan (volgens plannen). Het 

gebouw is aan de buitenkant 
voorzien van dienstkranen gevoed 
met water uit de regenwatertank. 

•     Uitstortgootsteen (volgens plan-
nen). Voor het onderhoud van de 
gemene delen komt er een porse-
leinen gootsteen. 

Kraanwerk

COMMERCIËLE 
BESCHRIJVING

COMMERCIËLE 
BESCHRIJVING

22 23

 BESCHRIJVING VAN 
DE WERKZAAM
HEDEN EN 
MATERIALEN

 BESCHRIJVING VAN 
DE WERKZAAM
HEDEN EN 
MATERIALEN



Een rustgevende 
omgeving 
Bernard Capelle,  
Landscape Design Partnership
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• 1 stopcontact voor eventuele microgolf
• 1 dubbel stopcontact

  Wasplaats/kantoor:  :  

• 1 lichtpunt aan het plafond
• 1 enkel stopcontact
• 1 stopcontact voor de wasmachine
• 1 stopcontact voor de droogkast
• 1 dubbel stopcontact (TV/TEL)

  Nachthall:  : 

• Lichtpunt(en) aan het plafond, voor het aantal zie plan
• 1 eenrichtingsschakelaar of 2 wisselschakelaars (volgens plan),
• 1 enkel stopcontact

  Grote slaapkamer:  : 

• 1 lichtpunt aan het plafond 
• 1 wisselschakelaar
• 2 wisselschakelaars bij het bed
• 3 enkele stopcontacten
• 1 dubbel stopcontact
• 1 stopcontact voor de televisie
• 2 stopcontacten data/ telefoon

  Kleine slaapkamer:

• 1 lichtpunt aan het plafond
• 2 wisselschakelaars
• 4 enkele stopcontacten 

  Grote badkamer:  : 

• Volgens de bepalingen van het elektriciteitsreglement: lichtpunten voor 
ingebouwde spot in het vals plafond (spot niet bijgeleverd) en een ander 
lichtpunt ter hoogte van de wastafel (armatuur niet bijgeleverd) 

• 1 bipolaire wisselschakelaar naast de deur
• 1 dubbel stopcontact

  Douchekamer:  : 

• Volgens de bepalingen van het elektriciteitsreglement: lichtpunten voor 
ingebouwde spot in het vals plafond (spot niet bijgeleverd) en een ander 
lichtpunt ter hoogte van de wastafel (armatuur niet bijgeleverd) 

• 1 bipolaire wisselschakelaar naast de deur
• 1 enkel stopcontact  

  Nachttoilet:  : 

• 1 lichtpunt
• 1 eenrichtingsschakelaar

  Terrassen:  : 

• 1 spatwaterdicht stopcontact 

  Gemene delen, boorden en parkings:

• Voeding vanaf een driefasige meter 400V naar een verdeelkast gemene delen

  Privé kelders:

• Voeding vanaf de verdeelkast gemene delen
• 1 enkel stopcontact (verbonden met de individuele verdeelkast) – voor 

opladen batterij elektrische fiets
• 1 spatwaterdichte wandlamp met ingebouwde bewegingsdetector. 

Opmerkingen:
De aanwezigheid van technische dienstleidingen betekent niet dat er later nog 
uitrustingen geplaatst mogen worden in de valse plafonds. De vraag om spots 
(als optie) moet gebeuren in overleg met de verkoper op het moment dat de 
koper wijzigingen aanvraagt. Als de koper nog elementen wil inbouwen na de 
oplevering dan kunnen de Bouwheer of de aannemer in geen geval verant-
woordelijk worden gesteld voor schade die deze installatie veroorzaakt. 
De toestellen mogen niet zwaarder zijn dan 10 kg voor de valse plafonds.

Let wel, er worden geen autonome branddetectoren geplaatst in de apparte-
menten. De eigenaar moet wat dat betreft de geldende wetgeving naleven 
afhankelijk van het gebruikstype van het gebouw. 

In het onderhoudslokaal komt een stopcontact, alsook op de benedenverdie-
ping van elke blok. 

2.4.3. Privé gedeelten
De specifieke installatieplannen en ook het aantal stopcontacten, schakelaars en 
lichtpunten worden opgesteld en bepaald door het studiebureau. 
Deze zijn aangepast aan de specifieke situatie van elk appartement. 
Deze plannen primeren op het volgende omschrijving maar omvatten in het 
algemeen: 
De voeding komt van een monofasige, individuele meter van 63A. 

  Inkomhal:  :  

• Lichtpunt(en) aan het plafond, voor het aantal zie plan
• 1 - 2 wisselschakelaars (volgens plan)
• 1 enkel stopcontact
• 1 belknop op de overloop en een bel

  WC voor gasten:  : 

• 1 lichtpunt
• 1 eenrichtingsschakelaar

  Salon/woonruimte:      :    

• 1 lichtpunt aan het plafond
• 1 gewone schakelaar of wisselschakelaar
• 2 dubbele stopcontacten 
• 1 stopcontact voor de televisie
• 2 stopcontacten voor data/telefoon

  Eetkamer:   : 

• 1 lichtpunt aan het plafond
• 1 gewone schakelaar
• 1 dubbel stopcontact
• 1 enkel stopcontact

  Keuken:  : 

• 1 lichtpunt aan het plafond
• 1 lichtpunt boven het werkblad
• 2 enkele stopcontacten
• 1 voeding voor kookplaat
• 1 voeding voor oven
• 1 stopcontact voor vaatwasser
• 1 stopcontact voor afzuigkap
• 1 stopcontact voor koelkast/diepvriezer
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3.1.2. Ondervloeren  
De structuurplaat wordt bedekt met een geïsoleerde ondervloer waarop tegels 
of parket geplaatst kunnen worden. 

De vloer van de kelders bestaat uit glad beton. 

3.1.3. Parket
De parketten zijn te bezichtigen in het verkoopbu-
reau of bij de handelaar die door de verkoper 
wordt aangewezen.
De werkzaamheden omvatten de levering en de 
plaatsing van parket, in alle woonruimtes/keu-
kens, inkomhallen, nachthallen en slaapkamers 
van de appartementen: 

Parket in half massieve eik: NUHO Comfort col-
lectie 220 of gelijkaardig.

• Prijs materiaal zonder BTW: 82,50 €/m2 

Plinten in mdf van 70 mm hoog, geschilderd in witte RAL-kleur (te bepalen 
door architect). 

Dat betreft ook de trappen in de duplex: treden en stootborden van de rechte 
trappen.

3.1.4. Tegels
De tegels zijn te bezichtigen in het verkoopbureau of bij de handelaar die door 
de verkoper wordt aangewezen.

De werkzaamheden omvatten de levering en de plaatsing (recht legpatroon) 
van volkeramische tegels in de toiletten, wasruimte, badkamer en douche-
ruimte plus de plaatsing van plint aan de badkuip. 
De overgang tussen tegels en parket gebeurt door een overgangsprofiel in 
roestvrij staal of gelijkaardig. 

• Vloeren: Volkeramische tegel: Livingceramics Floss Bone collectie, afme-
tingen 60x60 cm of gelijkaardig. 

• Bijpassende plinten
 Prijs materiaal vloer zonder BTW 44 €/m2 
 Prijs materiaal plint zonder BTW 7,4 €/m2 (hoogtre 5 cm) 

3.1.5 Muurbekleding met volkeramische tegels  
De tegels zijn te bezichtigen in het verkoopbureau of bij de handelaar die door 
de verkoper wordt aangewezen.
De werkzaamheden omvatten de levering en de plaatsing (recht legpatroon) 
van volkeramische tegels.

Volkeramische tegel: Livingceramics Floss Bone 
collectie, afmetingen 60x60 cm of gelijkaardig. 
Betreft: betegeling over de volledige hoogte rond 
de douches van de tweede badkamers (dezelfde 
tegels als op de vloer). 
Betegeling van het front- en zijpaneel van het bad. 
Betegeling van alle voorzetwanden van de stort-
bak van het inbouwtoilet tot een hoogte van 120 cm, tablet inbegrepen.
 

• Prijs materiaal zonder BTW 44 €/m2 

De muren van de wasruimte en de keuken worden niet betegeld.  

3.1.6. Bekleding muren met mozaïek
Mozaïektegels van witte marmer, gezoet opper-
vlak met rechte randen  Afm. 10x10 cm.

Betreft: 
Voor de grote badkamers: muurbekleding over de 
hele hoogte rond de douches 

• Prijs materiaal zonder BTW: 112,86 €/m2 

2.4.4. Liften  
Het gebouw is uitgerust met liften die alle verdiepingen aandoen, zoals aange-
duid op het plan.
Deze liften zijn van het elektrische type. De keuze wordt gemaakt door de 
Bouwheer in samenwerking met de Architect en het studiebureau en gebeurt 
in overeenstemming met de technische vereisten van het gebouw. 
Ze hebben een nuttig laadvermogen van 630 kg en zijn geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit. Ze zijn uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen 
overeenkomstig de nieuwe Europese normen. 
De deuren op de overlopen en de deuren van de kooien gaan automatisch 
open. Ze zijn helemaal afwasbaar en in inox. 

De liftkooi is voorzien van een handrail, vals plafond, verlichting en noodknop.
De installatie wordt voor de ingebruikname gecontroleerd door een erkend 
organisme. 

2.4.5. Opladen elektrische voertuigen 
Als optie kan per parkeerplaats ook een stopcontact geplaatst worden van het 
trage type 230V/16A; deze wordt aangesloten op de privé meter.  

3. AFWERKING 

3.1 AFWERKING VAN DE PRIVE GEDEELTEN

3.1.1. Bepleistering
Deze post omvat alle materiaal en werkzaamheden voor de uitvoering van de 
geplande bepleistering, op de binnenmuren en plafonds. Het is een afgewerkt 
geheel dat klaar is om te geschilderd te worden.
 
We vestigen de aandacht op het feit dat er in de eerste jaren kleine krimp-
scheuren kunnen ontstaan rond de voegen tussen de breedplaten en daar 

waar verschillende bouwmaterialen samenkomen (muren, betonplaten, wan-
den, vals plafond, tegels, tub en badkuipen, enz…). 

De scheurtjes houden geen gevaar in voor de stabiliteit en moeten dan ook 
gewoon aanvaard worden door de kopers. De koper kan deze scheurtjes overi-
gens vrij eenvoudig dichten met een vulmiddel.  

3.1.1.2. Bepleistering van de muren
De muren van de afgewerkte ruimten zijn bekleed met een dunne pleister of 
een pleister van het “Knauf” type of gelijkwaardig (alle kamers in de apparte-
menten worden als afgewerkte ruimte beschouwd).
De muren van de privé kelders worden niet bepleisterd.  

3.1.1.3. Bepleistering van de plafonds/valse plafonds
De plafonds in de appartementen worden bepleisterd afhankelijk van de 
ondergrond.
Valse plafonds zijn over het algemeen aanwezig voor de installatie van venti-
latieleidingen volgens de aanwijzingen op de plannen van de architect. Deze 
valse plafonds hebben geen zichtbare voegen en worden geschilderd (witte 
RAL-kleur te bepalen door de architect). 
In de vochtige ruimten worden er vochtwerende gipsplaten of gelijkaardig 
materiaal geplaatst. 
Er mogen geen gaten geboord worden in de valse plafonds zonder het 
geschreven advies van de architecten en het akoestisch bureau.
Afhankelijk van de technische vereisten behoudt de Bouwheer zich het recht 
voor andere valse plafonds te plaatsen en de op de plannen vermelde hoogten 
onder het plafond te wijzigen. 
Het technisch lokaal, waarin zich het mechanisch ventilatiesysteem en de was-
machine bevindt, heeft geen vals plafond. De leidingen zijn zichtbaar.    

De plafonds in de privé kelders zijn niet bepleisterd.
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3.1.7. Muurbekleding in steen  
In de badkamers wordt een plint in Cararamarmer geplaatst rond het bad op 
een hoogte van ±30 cm, op dezelfde lijn met het badkamermeubel. 

• Prijs materiaal zonder BTW 400 €/m2 

De aders en tinten van het marmer kunnen verschillen afhankelijk van de 
beschikbare marmerplaten. 

3.1.8 Muurspiegel  
In de badkamers en doucheruimten komt een spiegel die op de muur wordt 
geplakt.
De spiegel is van helder glas van 6mm bestaande uit één stuk met afgescherpte 
randen.

3.1.9 Binnenschrijnwerk 
3.1.9.1 Toegangsdeuren
De toegangsdeuren van de appartementen zijn stalen, brandwerende deuren 
van het type “Deuren Heinen” of gelijkaardig met kijkgat. 
Het geheel is voorzien van stalen anti-inbraakbeslag klasse 3.
De deur is de fabriek geschilderd met thermogelakte verf, kleur gekozen door 
de architect.

3.1.9.2. Binnendeuren van de appartementen
De binnendeuren van de appartementen zijn volwandige, houten deuren; ze 
zijn geschilderd en gemonteerd in geschilderde houten kozijnen (witte RAL-
kleur te bepalen door de architect). 
Het beslag is in roestvrij staal.
De deuren zijn voorzien van gewone sloten, met sleutels voor een klavierslot.
De toiletdeuren hebben een vrij/bezet aanduiding.
Het schilderwerk in de prijs inbegrepen.

Tussen de hal en de woonkamer komt een volle deur over de hele hoogte. 

De kelders hebben deuren met slot. 
Onder de deuren is er een doorstroomopening voor de ventilatie. 

Opmerking:
Door de deur tussen de inkomhal en de living eventueel weg te laten, wordt 
er niet meer voldaan aan de “standaard” akoestische norm wat zich vertaalt 
in lagere akoestische prestaties van het inkomsas. Wordt hiervoor gekozen 
dan moet er  een vrijstelling ondertekend worden  

3.1.9.3 Vensterbanken
De vensterbanken zijn uitgevoerd in gereconstitueerde witsteen.  

3.1.10 Schilderwerk
De muren en plafonds in de privé gedeelten worden afgewerkt met een grond-
laag en een eindlaag.

3.1.11 Keukens
De basiskeukens zijn van het eigentijdse type met een matte gemelamineerde 
afwerking. De achterwand en het werkblad en zijn spoelbak zijn van thermo-
gevormd witte Corian.
Het werkblad wordt afgewerkt met een rand in natuurlijke eik. Ook het boven-
ste meubel is onderaan afgewerkt met een rand in natuurlijke eik en is ook 
voorzien van een legplank in hetzelfde materiaal. 

De achterwand in Corian loopt door tot aan het bovenmeubel.
Boven het werkblad komt er een plint in Coriam van +/- 10cm (cfr. plan).
De keukens zijn uitgerust met huishoudtoestellen van hoge kwaliteit 
waaronder: 
- een telescopische dampkap van Novy met hercirculatie,  
-  een koelkast met diepvriesvak en vaatwasser met het merk Siemens,  
-  een oven en een vitrokeramische kookplaat met 4 zones, van het merk  

Gaggenau of een gelijkwaardig merk.
De keukens worden gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf.
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In de cluster bevindt zich ook een parlofoon/videofoon met rolmenu om bij elke 
bewoner te kunnen aanbellen. 

3.2.7. Jardins 
De toegang voor voetgangers op de benedenverdieping van de appartementen 
kant Hamoirlaan is een groene zone met grote tegels van Belgische blauwe steen 
op een bed van vergruisd grijs grind. Twee grote bomen (linde en esdoorn) voor 
de hoofdingang geven de plek een extra cachet.

In het park achteraan komen grote bomen (esdoorns, apenboom, ceders, beuken, 
kastanjebomen) geven het terrein de nodige allure.

De terrassen op de benedenverdieping zijn exclusief voor privé gebruik en zijn dui-
delijk afgescheiden van de gemene delen door planten met een hoogte die vari-
eert afhankelijk van de plaats. De inrichting van de tuinen gebeurt volgens de 
richtlijnen van de landschapsarchitecten. De werkzaamheden omvatten de nivel-
lering van de grond, de aanleg van glooiingen,  het stutten van taluds,  het plaat-
sen van plantsubstraten boven de ondergrondse constructies en het planten van 
groen dat past bij het grondtype.  

De nieuwe bomen en struiken zijn eerste keus, inheems en worden gekozen voor 
hun ecologische waarde. Deze planten- en boomsoorten passen bij het type en de 
grootte van de tuinen. De planten en graspartijen komen op grond die bevorder-
lijk is voor hun groei. 
Een deel van het regenwater gaat naar dienstkranen in de onderhoudslokalen en 
dichtbij de hoofdingangen van de gebouwen.
Een nachtverlichting bevordert de veiligheid en het comfort in de gemeenschap-
pelijk zones en voor de voetgangers die er passeren. 

Door de inrichting van de privé gemeenschappelijke ruimten van de mede- 
eigendom kan de toegang beperkt worden tot de mede-eigenaars van de woon-
eenheden. 

3.3. ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN EN APPARTEMENTEN

De Bouwheer stelt de praktische “gids” voor het onderhoud van gebouwen, uit-
gegeven door de WTCB, ter beschikking van de mede-eigenaars. 
Men is verplicht de instructies in deze gids te volgen. 
Het doel ervan is het onderhoud goed te organiseren en het risico op schade te 
beperken.  

Het budget voor de plaatsing van de keukens is afhankelijk van de grootte van 
de appartementen en de inplanting van de keukens. 
Een gedetailleerd plan en een bestek zijn op aanvraag verkrijgbaar voor elke 
basiskeuken per appartement (perspectieftekening, planzicht, afmetingen en 
het detail van de prijs voor elk onderdeel 

3.2 AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN

3.2.1. Algemene
De gemene delen krijgen een eigentijdse inrichting; dit omvat het schilderwerk en 
het gebruik van kwaliteitsmaterialen.  

3.2.2. Inkomhallen en doorgangen 
De inkomhallen en gemeenschappelijke hallen krijgen een vloerbekleding met 
decoratieve betontegels of worden afgewerkt met decoratief gegoten beton. 

Sommige muren van de inkomhallen en de hall in het verlengde van de gevels op 
de benedenverdieping worden bekleed met natuursteen – Zwart Zimbabwe 

Het project voorziet ook in verlichtingsarmaturen voor de gemene delen. 

De muren en plafonds van de bovengrondse gemene delen worden afgewerkt met 
een eindlaag. 

In de bovengrondse halls en doorgangen komt een vals plafond. 

De deuren in de gemene delen, met inbegrip van de deuren die toegang verlenen 
tot de appartementen, worden geschilderd – kleur te bepalen door de Architect.  

Een deel van de oppervlakken in de gemeenschappelijk halls wordt afgewerkt met 
akoestisch absorberende materiaal om de weerkaatsing van het geluid te dem-
pen, minstens overeenkomstig norm NBN S01-400-1.

3.2.3. Trappen
De trappen in de inkomhallen zijn van beton in dezelfde kleur als de vloeren. 
De borstweringen zijn van helder glas gevat in een onzichtbare structuur, de 
metalen leuningen zijn verlicht.
De noodtrappen blijven onafgewerkt; ze zijn uitgevoerd in grijs, geprefabriceerd 
beton en voorzien van antislip trapneuzen in neopreen vlakrubber. 
De leuningen en borstwering worden uitgevoerd in thermogelakt staal. 

3.2.4. Ondergrondse verdiepingen
Vloeren in glad, monoliet beton of een gepolierde ondervloer met geschilderde 
markeringen voor de parkeerplaatsen. 

De verschillende lokalen worden niet geschilderd opgeleverd.  

De toegangsdeuren naar de liften en technische lokalen zijn brandwerende deu-
ren RF 30 of 60 minuten, voorzien van een deursluiter.  

3.2.5. Verlichting
De verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke halls op de verdiepingen zijn 
ingebouwd in de valse plafonds of in decoratieve elementen en bediend door 
bewegingsdetectoren.  

Ook de verlichting van de parking en de noodtrappen worden bediend door aan-
wezigheidsdetectoren.

De trappenhuizen en doorgangen zijn voorzien van een noodverlichting die de 
evacuatie mogelijk maakt bij een stroomuitval. 

De verlichting in de inkomhal voor voetgangers, de tuinen voor en achter wordt 
bediend via schemerdetectoren & uurwerken. 
 
3.2.6. Brievenbussen
Aan de straatkant komt een cluster brievenbussen; deze is overeenkomstige de 
reglementen van de postdiensten. 
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4. ALGEMENE OPMERKINGEN

4.1 WERFBEZOEKEN

De Kopers of kandidaat-kopers of hun vertegenwoordigers mogen zich niet op 
de werf begeven zonder de aanwezigheid en de voorafgaande goedkeuring 
door de Bouwheer en Hoofdaannemer. De bezoekers zijn volledig verantwoor-
delijk voor eventuele ongevallen die zouden kunnen gebeuren tijdens hun 
bezoek. Eventuele schade kan niet verhaald worden noch op de bouwheer, de 
onderaannemers, de Architecten of de verkopers (of hun verzekeraars).  
Werfbezoeken zijn alleen mogelijk na afspraak (1 bezoek per Koper) tijdens de 
afwerkingsfase en tijdens de werkuren. 

4.2 OPLEVERINGEN

De voorlopige oplevering houdt in dat de Koper akkoord gaat met de werk-
zaamheden die worden opgeleverd en sluit elk verhaal uit voor zichtbare 
gebreken.
De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemers en de Architect, zoals ver-
meld in art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, gaat in op de dag na de 
voorlopige oplevering van elk onderdeel. 
De voorlopige en definitieve opleveringen van de gemene en privé delen vin-
den plaats overeenkomstig de bepalingen beschreven in de basisakte, in de 
verkoopovereenkomst en koopakte.  

4.3. INGEBRUIKNAME VAN DE WOONGEDEELTEN EN ANDERE LOKALEN 

De ingebruikname van een lokaal, een woonruimte of een compleet apparte-
ment kan niet plaatsvinden, om welke reden dan ook,  voor de complete beta-
ling is gebeurd, d.w.z.:
•  Van de afgesproken prijs + eventuele supplementen na extra werkzaamhe-

den aangevraagd door de koper.

• Alle rechten, notariskosten, BTW en belastingen.
•  De ingebruikname van de woongedeelten (privé) en andere lokalen kan niet 

zonder de voorlopige oplevering van de gemene delen. 
De voorgaande paragraaf is ook van toepassing op de schilderwerken en de 
inrichting van de ruimten gedaan door de koper of zijn huurder, voor de plaat-
sing van de meubelen of toestellen. 

Opmerking:
Het commerciële bestek werd minutieus en met de grootste zorg samenge-
steld. 
Toch behouden we ons het recht voor bepaalde wijzigingen aan het project 
aan te brengen voor uitzonderlijke veranderingen die geëist worden door de 
overheden, en ook voor eventuele veranderingen aan de afmetingen of de 
keuze van de materialen die zich opdringen tijdens de voorbereiding en/of de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
De gezichtshoeken, kleuren en materialen worden u ter informatie voorge-
steld maar zijn in geen enkel geval contractueel bindend.  
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NORTH ELEVATION

SOUTH ELEVATION

Inplanting
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Tuinverdieping Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

• Meubels niet inbegrepen, alleen getoond als voorbeeld.
•  De afmetingen van keukens en toestellen zijn alleen ter informatie 

en zijn niet bindend.
  De dient gerefereerd te worden naar de specifieke plannen van de 

betreffende wooneenheden. 
• Voor informatie over de speciale bouwtechnieken, gelieve de 

plannen en commerciële specificaties te consulteren. 
• Dit plan kan gewijzigd worden afhankelijk van de bouwvereisten.
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Beneden
verdieping

Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

• Meubels niet inbegrepen, alleen getoond als voorbeeld.
•  De afmetingen van keukens en toestellen zijn alleen ter informatie 

en zijn niet bindend.
  De dient gerefereerd te worden naar de specifieke plannen van de 

betreffende wooneenheden. 
• Voor informatie over de speciale bouwtechnieken, gelieve de 

plannen en commerciële specificaties te consulteren. 
• Dit plan kan gewijzigd worden afhankelijk van de bouwvereisten.
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Verdieping +1 Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

• Meubels niet inbegrepen, alleen getoond als voorbeeld.
•  De afmetingen van keukens en toestellen zijn alleen ter informatie 

en zijn niet bindend.
  De dient gerefereerd te worden naar de specifieke plannen van de 

betreffende wooneenheden. 
• Voor informatie over de speciale bouwtechnieken, gelieve de 

plannen en commerciële specificaties te consulteren. 
• Dit plan kan gewijzigd worden afhankelijk van de bouwvereisten.
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Verdieping +2 Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

• Meubels niet inbegrepen, alleen getoond als voorbeeld.
•  De afmetingen van keukens en toestellen zijn alleen ter informatie 

en zijn niet bindend.
  De dient gerefereerd te worden naar de specifieke plannen van de 

betreffende wooneenheden. 
• Voor informatie over de speciale bouwtechnieken, gelieve de 

plannen en commerciële specificaties te consulteren. 
• Dit plan kan gewijzigd worden afhankelijk van de bouwvereisten.
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Verdieping +3 Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

• Meubels niet inbegrepen, alleen getoond als voorbeeld.
•  De afmetingen van keukens en toestellen zijn alleen ter informatie 

en zijn niet bindend.
  De dient gerefereerd te worden naar de specifieke plannen van de 

betreffende wooneenheden. 
• Voor informatie over de speciale bouwtechnieken, gelieve de 

plannen en commerciële specificaties te consulteren. 
• Dit plan kan gewijzigd worden afhankelijk van de bouwvereisten.
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Verdieping +4 Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

• Meubels niet inbegrepen, alleen getoond als voorbeeld.
•  De afmetingen van keukens en toestellen zijn alleen ter informatie 

en zijn niet bindend.
  De dient gerefereerd te worden naar de specifieke plannen van de 

betreffende wooneenheden. 
• Voor informatie over de speciale bouwtechnieken, gelieve de 

plannen en commerciële specificaties te consulteren. 
• Dit plan kan gewijzigd worden afhankelijk van de bouwvereisten.
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Verdieping 1 Appartement 1 slaapkamer

Appartement 2 slaapkamers

Appartement 3 slaapkamers

•  Meubels niet inbegrepen, alleen getoond 
als voorbeeld.

•   De afmetingen van keukens en toestellen 
zijn alleen ter informatie en zijn niet 
bindend.

  De dient gerefereerd te worden naar de 
specifieke plannen van de betreffende 
wooneenheden. 

•  Voor informatie over de speciale bouw
technieken, gelieve de plannen en 
commerciële specificaties te consulteren. 

•  Dit plan kan gewijzigd worden 
afhankelijk van de bouwvereisten.
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Sinds 2010 is Eaglestone vooral bezig met de reconversie van verouderde locaties 

en met gemengde projecten. Dankzij zijn succes in de belangrijkste segmenten 

zoals residentieel-, kantoor-, rusthuizen, studentenkoten en winkelvastgoed, vindt 

Eaglestone al snel zijn plaats in de vastgoedsector in België..

«  Onze grootste zorg is de ontwikkeling van duurzame, 
stijlvolle en kwaliteitsvolle gebouwen die perfect in  
de stad van vandaag passen . »

+32 (2) 486 01 04 • info@eaglestone.be • www.eaglestone.be






