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SAMENVATTING MATERIALEN EN TECHNIEKEN 
 
Gevel:   gevelsteen Paladio WV50 van Nelissen Steenfabrieken, gelijmd.  
Spouwisolatie:  12cm PIR 
Dakbedekking:  EPDM 
Dakisolatie:  16cm PIR 
Buitenschrijnwerk: aluminium (Reynaers)  
Vloerisolatie:  16cm Ultriso 
Trappen:  hout, rubberwood 
Vloertegels:   budget 35€/m2 excl. BTW  
Wandtegels:   budget 35€/m2 excl. BTW  
Laminaat:  budget 22,5€/m2 excl. BTW 
Sanitaire toestellen:  budget 4000€ excl. BTW, geplaatst 
Keuken:   budget 9000€ excl. BTW, geplaatst 
Verwarming:  gaswand condensatie ketel Buderus met doorstromer; overal vloerverwarming 
Ventilatie:  D-systeem Begetube met warmte recuperatie 
Regenwater:   regenwater hergebruik dmv pomp in de put 
PV-installatie:  4000 Wp 
Tuinaanleg:  gras / siergrind / betonklinkers / Betafence omheining 
Carport:   gegalvaniseerd metaal 
 

BOUWTEAM 
 
Aannemer / bouwheer: 
IQ-Bouw bv 
Kleinveld 6 
3740 Bilzen 

 
Architect:  
ZIN-architecten bv 
Familie de Bayostraat 17 
3000 Leuven 
 
Stabiliteit: 
Tandem Ingenieurs 
Tiensesteenweg 207 
3010 Kessel - Lo 
 
Veiligheidscoördinatie, EPB verslaggeving en ventilatie verslaggeving: 
2BE Safe 
Tiensesteenweg 129A bus1 
3380 Glabbeek 
 

EPB VOORSTUDIE  
 
E-peil 10 voor de  halfopen bebouwingen (de open bebouwingen zijn nog in berekening). De eis is 
maximum 35. 
S-peil 24 voor de  halfopen bebouwingen (de open bebouwingen zijn nog in berekening). De eis is 
maximum 31. 
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Een E-peil van 20 of lager geeft een korting van 100% op de onroerende voorheffing en dit 
gedurende 5 jaar! 
De finale waarde van E- en K-peil zal voor elk lot na einde werken bepaald worden en kunnen van lot 
tot lot verschillen. Een E-peil lager dan 20, met het bijbehorende fiscale voordeel wordt 
gegarandeerd.  
 

INBEGREPEN ADMINISTRATIEVE EN STUDIEKOSTEN  
 
Architect 
Stabiliteits ingenieur 
EPB verslaggeving 
Ventilatie coördinatie 
Veiligheids coördinatie 
Archeologisch onderzoek en archeologie nota 
Landmeter 
Verkavelingsaanvraag 
Bouwaanvraag 
Post Interventie dossier 
Blowerdoor test 
Werfinrichting 
ABR verzekering 
Verzekering 10 jarige aansprakelijkheid 
Keuringen: riolering, elektrische installatie, PV-installatie, binnenwater installatie, gas. 
 

NIET INBEGREPEN KOSTEN  
 
Kosten van de vooraanleg en aansluiting van de verschillende nutsvoorzieningen (gas, water, 
elektriciteit, telefoon, data, riolering) zijn ten laste van de kopers. Al deze kosten worden na afronden 
van de werken samengeteld en gelijk verdeeld over de 10 loten. 
 

GROND- EN RUWBOUWWERKEN  
 
Inplanting van de werf 
Het uitzetten van de woning en het bepalen van de afgewerkte vloerpas gebeurt door de IQ-Bouw 
onder toezicht van de architect.  
 
Inrichting van de werf 
In samenspraak met de architect of veiligheidscoördinator plaatst IQ-Bouw de werfkeet, werftoilet, 
kraan of lastlift en de benodigde materialen.  
IQ-Bouw zorgt voor de plaatsing en keuring van een werfkast en voor een tijdelijke wateraansluiting 
op de werf.  
IQ-Bouw zal tijdens de werken zorg dragen voor de constructie en zal steeds het bouwafval opruimen 
en verwijderen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd.  
IQ-Bouw zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen waaronder trapgatbeveiliging, valbeveiligingen 
(overlopen) en werfafsluiting met werfhekken.  
 
Machinale grondwerken  
De teelaarde zal worden afgegraven tot een diepte van ongeveer 20 cm.  
De vloerplaat en vorstrand wordt uitgegraven volgens stabiliteitsstudie. Het afvoeren van de grond 
waar nodig is voorzien. De nodige graafwerken voor riolering en putten zijn voorzien.  
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Riolering  
De rioleringsbuizen worden geplaatst volgens de uitvoeringsplannen en de voorschriften van de 
bevoegde instanties. Leidingen, bochten en hulpstukken in PVC (BENOR) van Ø110 en 160mm 
volgens plan met een minimum wanddikte van 3mm worden gebruikt.  
Per lot zijn volgende zaken voorzien: 

• Een regenwaterput in prefab beton van 5000L met ophoging en gietijzeren deksel. In het 
mangat wordt een regenwaterfilter type Deva geplaatst. 

• Een infiltratieput in prefab beton van 3000L geplaatst in drainagekiezel en drainagedoek. De 
overloop van deze infiltratieput wordt aangesloten op de riolering. 

• 1 controleputje in PVC met terugslagklep na de zinkput, met ophoging en gietijzeren deksel. 
• 2 eindcontroleputjes in PVC, met ophoging en gietijzeren deksels. 

 
Nutsleidingen 
Vijf PVC wachtbuizen worden voorzien voor de aansluitingen van water, elektriciteit, gas, TV en 
telefoon. Voor de doorvoer van de nutsleidingen is een energiebocht voorzien. 
 
Funderingen 
De voorziene fundering is een vloerplaat met vorstrand in gewapend beton (BENOR) volgens studie.  
Onder de vloerplaat wordt een PE bouwfolie geplaatst. 
Een aardingslus met een sectie van 35mm² wordt geplaatst onder de funderingsvoeten en met 
voldoende lengte om aan te sluiten op de hoofdaardingsklem. 
 
Binnenmuren  
De dragende binnenmuren worden gelijmd uitgevoerd in keramische isolerende snelbouwstenen 
(Porotherm lijmsysteem, Porotherm Dryfix of gelijkwaardig). Het dragend metselwerk wordt 
opgetrokken in blokken van 14 cm.  
De binnenmuren worden aan de buitenmuren verbonden door middel van gegalvaniseerde 
spouwhaken en isolerende pluggen.  
Als thermische onderbreking wordt de eerste laag voorzien in Ytong Type C4 en de dakrand in Ytong 
Type C3. 
Tegen de volledige aansluiting tussen vloerplaat en de eerste laag (Ytong) wordt een 
waterdichtingslaag aangebracht (type Mapei Mapethene of gelijkwaardig). Onder al de opgaande 
muren, boven alle raam en deur openingen in de buitengevels en tegen de raamaanslagen wordt een 
DIBA folie geplaatst.  
 
Welfsels  
Op de muren van het gelijkvloers en de verdieping worden prefab welfsels in beton, wapeningsnetten 
en een druklaag geplaatst volgens studie. 

 
Buitenmuren  
Het gevelmetselwerk wordt in wildverband en gelijmd of dmv dunbedmortel opgetrokken. De 
voorziene gevelsteen is de Paladio van Nelissen Steenfabrieken, een rood-oranje genuanceerde 
handgevormde steen in Waalformaat 50. 
De kleur van de lijm of dunbedmortel zal tussen de verschillende woningen variëren om een subtiele 
speling van gevelkleuren te bekomen. 

 
Spouwisolatie  
Een enkele hardschuim isolatieplaat in hard polyisocyanuraat schuim (PIR, lambda=0,022 W/mK) van 
12cm wordt voorzien. Deze is aan beide zijden bekleed met een gasdicht aluminium laminaatfolie. De 
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platen hebben aan de vier zijden een tand en groef systeem. De platen worden geschrankt geplaatst 
en de naden tussen de platen worden na plaatsing afgeplakt met tape. 
 
Akoestische isolatie  
De gemene muren tussen de halfopen bebouwingen bestaan uit afzonderlijk dragende muren die 
voorzien worden van minerale wol platen van het type Knauf TP 430KD of gelijkwaardig met een dikte 
van 6 cm als akoestische en thermische isolatie.  

 
Structuur elementen  
Alle structuur elementen zijn voorzien volgens de stabiliteitsstudie: metalen liggers en kokers,  
betonnen draagbalken en kolommen, sloffen, murfor, raveelijzers, wapeningsnetten, bijlegwapening 
etc.  
Als geveldrager worden zwarte Catnic L-ijzers voorzien met de nodige doken. 
 
Dorpels 
De dorpels van de deuren en de ramen tot op de grond zijn voorzien in Belgische arduin van 5cm dik. 
Deze zijn vlak geschuurd, worden met een voor- en zijoversteek van +/-5 cm geplaatst en zijn voorzien 
van een druiphol. De dorpels aan de deuren zijn voorzien van een gelijmde opkant van 1 cm. 
 
Buitenaanleg 
Klinkers: rond de woning is een aanleg met klinkers en de nodige boordstenen voorzien in 
samenspraak met de architect. 
 
Siergrind: voor de woning is aanleg met grijs of blauw siergrind en groenzones voorzien volgens plan. 
 
Gazon: het gazon wordt aan de achterzijde volgens plan aangelegd en ingezaaid.  Andere 
beplantingen zijn niet voorzien.  
 
Tuinafsluiting: de omheining tussen de achtertuinen wordt voorzien met zwarte draad type Betafence 
of gelijkwaardig, inclusief betonplaten, PVC plaathouders, zwarte palen, hoekpalen en bovenbuizen. 
De omheining start aan de voorzijde waar de klinkers starten, met een hoogte van 180cm. Vanaf 6m 
achter de woning tot aan de achterzijde van het perceel, inclusief de achterzijde van de tuin, wordt de 
omheining voorzien in 125cm hoogte. 
Tussen de carport en het terras is er eveneens een omheining van 125cm hoogte voorzien en een 
poortje met slot. 
 
Carport: naast de woning is een carport voorzien in een fijne staalstruktuur volgens plan en 3D schets 
in gegalvaniseerd staal, met een terugliggende dakopstand, goot en afvoer. 
 
Brievenbus: 
Er is voor alle woningen een uniforme brievenbus voorzien (beton of metaal).  
 
 

DAKWERKEN  
 
Op de druklaag van de welfsels wordt een losliggend PE-dampscherm geplaatst waarop PIR isolatie 
platen (lambda=0,026 W/mK) van 2 x 8cm dikte geschrankt worden geplaatst. 
Op de dakrand wordt een randbebording in multiplex of OSB geplaatst. 
Op de dakrand en de isolatie wordt EPDM bekleding (Mastersystems of gelijkwaardig) geplaatst door 
middel van volledige verlijming.  Op de delen van het dak waar geen PV-panelen liggen wordt een 
worteldoek en rolgrind voorzien als ballast. 
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Op de dakrand is een aluminium randprofiel voorzien. 
De nodige doorvoeren voor afvoer, spuwers, tapstukken en bladvangers zijn voorzien.  
De afvoeren zijn voorzien in zink. 
 

BUITENSCHRIJNWERK  
 
Aluminium buitenschrijnwerk  
De ramen en deuren zijn voorzien volgens plan in aluminium van Reynaers, profieltype Masterline 8HI. 
De schuiframen zijn van profieltype CP130-LS. 
De profielen zijn gelakt met een Coatex struktuurlak in een nog te bepalen RAL kleur in binnen en 
buitenzijde (in samenspraak met de architect). 
 

 
 
 
De voordeur heeft een regelbare tochtrubber, een kruk aan de binnenzijde en een standaard inox 
kruk van 70cm aan de buitenzijde.  Het glaspaneel is gezandstraald met een blanke boord van 4cm. 
De achterdeur heeft een regelbare tochtrubber en een kruk aan de binnen- en buitenzijde. 
Het schuifraam heeft een kruk met slot aan de binnenzijde, een komgreep aan de buitenzijde en 
wordt met verzonken onderregel geplaatst.  
 
Aan de binnenzijde wordt er gebruik gemaakt van ingewerkte inox raamscharnieren, Sobinco Chrono 
Invision.  
De raamkruk is een insteekkruk inox Sobinco Horizon/Touch.  
De ramen op de verdieping zijn voorzien van een aluminium dorpel met verborgen afwatering.  
Er zijn geen verluchtingsroosters voorzien (niet nodig wegens ventilatiesysteem D). 
De draai- en schuifrichting van ramen, deuren en schuiframen zijn aangeduid op de gevelplannen.  
 
Bij de plaatsing wordt een compriband aan de buitenzijde tussen het schrijnwerk en het metselwerk 
geplaatst en daarna afgekit met een transparante silicone. Langs de binnenzijde worden de ramen 
met PU schuim opgespoten voor een optimale isolatie.   
 
Voor de voorlopige oplevering wordt alle hang- en sluitwerk gecontroleerd op een goede werking en 
eventueel bijgeregeld.  
 
Beglazing  
Als beglazing is dubbel glas voorzien met U= 1,0W/m²K met zwarte geïsoleerde Thermix 
afstandshouders.  
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De deuren en ramen tot op de grond zijn voorzien van gelaagd veiligheidsglas volgens de huidige 
glasnorm. Alle ramen in de achtergevel worden voorzien met gelaagd glas wat een betere 
geluidsdemping geeft.   
 
Gevelbekleding 
Tussen het buitenschrijnwerk van de achtergevel van het gelijkvloers is een bekleding voorzien met 
aluminium panelen, gelakt in een coatex struktuurlak in dezelfde RAL kleur als het buitenschrijnwerk. 
 
Balustrade 
Voor de woningen met een buitenterras is een balustrade in gelaagd glas met metalen kader van 
verticale spijlen, boven en onderbuis voorzien. Het kaderr is gelakt in een RAL kleur in overleg met de 
architect. 
 

PLEISTERWERKEN   
 
Alle muren, plafonds en dagkanten van ramen van de volledige woning worden bepleisterd met 
natuurgips.  
Alle buitenhoeken worden voorzien van metalen hoekbeschermers.  
Waar nodig worden de dagkanten uitgevuld met isolatie, betongrip aangebracht op gladde 
betonmuren en welfsels, poutrellen uitgevuld met pleisterdoek en worden Gitex anti-barstbanden 
aangebracht.  
Waar nodig worden de openingen van de binnendeuren uitgepleisterd volgens plan.  
 
In de leefruimte wordt het schuine plafond voorzien in Gyproc (of Gyplat met bepleistering). 
Alle wanden en plafonds worden schilderklaar afgewerkt, hetgeen wil zeggen dat de schilder de 
muren nog moet puimen (lichtjes afschuren met schuurpapier) en de oneffenheden moet bijplamuren 
vooraleer hij zijn definitieve schilderwerken kan uitvoeren.   
Het afkitten van binnenhoeken tussen verschillende materialen (zoals tussen Gyproc en pleisterwerk) 
met een schilderskit is ten laste van de schilder (schielderwerken zijn niet inbegrepen in de 
aankoopprijs). 
Na de volledige afwerking van de woning zullen indien nodig een aantal retouches gebeuren. 
 

VLOERISOLATIE 
 
Voor het isoleren van de vloeren van het gelijkvloers wordt 16cm Ultriso Gold isolerende vloeimortel 
op de vloerplaat gespoten waar reeds alle leidingen geplaatst zijn. Voor de verdiepingen is 7cm 
voorzien.  
Ultriso Gold is een hoogwaardige vloeimortel op basis van cement en airpop (eps HBCD vrij) die 
zowel thermisch als akoestisch uitstekend isoleert (EPB-rekenwaarde 0,043W/mK en 20dB 
geluidsvermindering bij 11cm).  
 

CHAPEWERKEN    
 
Op het gelijkvloers en de verdieping wordt randisolatie en +/-7cm gewapende chape voorzien. 
Waar nodig worden uitzetvoegen voorzien. 
 

VLOER- EN TEGELWERKEN   
 
Vloertegels 
Levering van de vloertegels voor het volledige gelijkvloers, op de verdieping met uitzondering van de 



 8	  

slaapkamers ter waarde van 35€/m²  (excl.  BTW) (uit te kiezen in de toonzaal van onze leverancier).   
De tegels worden geplaatst in een standaard legpatroon op de chape met een hoogflexibele 
poedertegel lijm type S2, gezien de combinatie met vloerverwarming. De prijs is geldig voor 
afgeronde of gerectificeerde keramische tegels tot 60x60cm (niet kleiner dan 30x30 cm en geen 
romaans verband). 
De tegels worden ingevoegd met gekleurd voegsel in een kleur naar keuze. Er worden waar nodig 
uitzetvoegen in het tegelwerk aangebracht. Deze worden afgekit met silicone in een vergelijkbare 
kleur als het voegsel. 
Aan de voordeur is een matkader voorzien met een zwarte mat uit polyamide vezels.  
 
Wandtegels  
Levering van de wandtegels voor de muren van de douche en rondom het bad ter waarde van 
35€/m²  (excl.  BTW) (uit te kiezen in de toonzaal van onze leverancier).  Er is betegeling van douche 
tot aan het plafond en rondom het bad tot een hoogte van 60cm boven de badrand voorzien.  
De wandtegels worden geplaatst met tegellijm in een standaard patroon en ingevoegd met gekleurd 
voegsel in een kleur naar keuze. De prijs is geldig voor standaard maten van tegels tussen 30 en 90cm. 
Achter de wandtegels in de douche en het bad wordt een waterdichte doek of coating geplaatst. 
Op buitenhoeken van tegels worden matgrijze aluminium hoeklatjes gebruikt. 
Binnenhoeken van wandtegels worden afgekit met silicone in een vergelijkbare kleur als het voegsel. 
Het afkitten van binnenhoeken tussen wandtegels en pleisterwerk met een schilderskit is ten laste van 
de schilder. 
 
Laminaat 
Levering van de laminaat voor de slaapkamers ter waarde van 22,5€/m²  (excl.  BTW) (uit te kiezen in 
de toonzaal van onze leverancier). 
De laminaat wordt zwevend geplaatst op een PE damscherm en een PE foam als ondervloer.  Aan de 
overgang met de vloertegels wordt een matgrijs aluminium U-vormig stopprofieltje voorzien.  
 
Plinten  
Er zijn overal schilderbare plinten in MDF voorzien van 5cm hoog, met een 
witte grondlaag. 
De plinten zijn recht aan de bovenzijde en worden aan bovenzijde afgekit 
met schilderskit en aan de onderzijde met transparante silicone.	   
 
 
 
Overdekt terras 
Voor de woningen met een buitenterras worden terrastegels voorzien van 60 x 60cm, dikte 2cm. Er 
wordt voor alle terassen eenzelfde arduin imitatie tegel voorzien en is dus niet vrij te kiezen.  De 
tegels worden op in hoogte verstelbare stoppen geplaatst en hebben dus een kleine open voeg. 
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ELEKTRICITEIT 
 
De installatie wordt uitgevoerd conform het algemeen reglement op de elektrische installatie 
(A.R.E.I.).  
Van de woning wordt een volledig elektrisch schema opgemaakt en as-built dossier opgesteld. 
De keuring van de volledige installatie door een bevoegde instantie is inbegrepen.  
De voorziene installatie omvat voor elk lot volgende zaken: 
 

Lichtpunten (met E27 socket en peertje afgewerkt) 22 
Schakelaars 24 
Stopcontacten 32 
Stopcontacten apart afgezekerd 7 
Stopcontact terras 1 
Stopcontact carport (opladen elektrische wagen) 1 
Voeding badkamermeubel 1 
Voeding ventilatie 1 
Voeding fornuis met stekker 1 
Voeding bel  1 
Voeding CV ketel 1 
TV aansluiting 2 
Telefoon aansluiting 1 
Data aansluiting 2 
Bel installatie ‘ding dong’ 1 
Rookmelder op batterijen 2 
Zekeringen kast (230V) 1 
Tellerkast 1 
Multiplex plaat voor plaatsing meters 1 

 
De elektriciteitsplannen worden tijdig aan de kopers overgemaakt zodat men kan aangeven waar men 
wijzigingen wenst aan te brengen. Deze zaken worden in meer- en min verrekend volgens 
bijgevoegde lijst met eenheidsprijzen.  
 
De gebruikte schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko, type Original. De afdekplaatjes zijn 
wit. 

 
 
De rookmelders zijn van type Sentek SK20, met batterij van 10 jaar 
levensduur.  
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PV-INSTALLATIE 
 
Op het plat dak is een PV-installatie van minstens 4000Wpk voorzien. 
De omvormer is van type Omniksol of gelijkwaardig, de panelen van JA Solar of gelijkwaardig, beide 
met 10 jaar garantie. 
Inclusief alle bevestigingsmaterialen en ballast voor de constructie op het dak.  
De keuring van de volledige installatie door een bevoegde instantie is inbegrepen.  
 

SANITAIRE LEIDINGEN 
 
Volgende sanitaire leidingen in Alpex buis met ommanteling en afvoeren in dikwandige PVC (3mm) 
zijn voor elk lot voorzien:  
 

Leiding warm + koud spoelbak keuken 1 
Leiding koud wasmachine 1 
Leiding koud WC (regenwater) 2 
Leiding koud handenwasser 1 
Leiding warm + koud uitgietbak 1 
Leiding warm + koud douche  1 
Leiding warm + koud bad 1 
Leiding warm + koud lavabo 2 
Leiding koud + vorstvrije buitenkraan (regenwater) 1 

 
Verder zijn voor elk lot volgende zaken voorzien: afloop van de boilers, alle collectoren, 
watermeteraansluiting met keerklep, afsluitkraan en drukverminderaar, alle nodige boringen, alle 
nodige afvoeren, de keuring van de binnenwaterinstallatie en de keuring van de gas. 

 

VERWARMING 
 
Als verwarmingsketel is er een gaswand condensatieketel voorzien 
van het merk Buderus (Type GB 072-24K) met ingebouwde 
warmwater doorstromer.  
De ketel heeft een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volledige woning wordt verwarmd met vloerverwarming.  
Op de isolatiechape wordt een PE folie met raster gelegd. Deze folie 
belet het indringen van het vocht van de chape in de isolatiechape. 
Op de folie worden de vloerverwarmingsbuizen in een vooraf berekend legpatroon gefixeerd met 
behulp van clipsen (tackersysteem).  



 11	  

In de leefruimte is een centrale thermostaat voorzien. De kringen van de slaapkamer en de badkamer 
kunnen geregeld worden met een aparte thermostaat. 
 
De volledige installatie met buitenvoeler, circulatiepomp, expansievat, filters, sturingen, 
dakdoorvoeren etc. is voorzien.  
Keuring van de gasleiding is voorzien. 
 

VENTILATIE  
 
Levering en plaatsing van een ventilatiesysteem D van Begetube BT 3,5 F. Het toestel heeft een 
automatische en constante debietsregeling en een modulerende bypass voor optimaal 
comfortgevoel.  
Een D-systeem is een balansventilatiesysteem met warmte terugwinning.  Dit houdt in, dat er 
evenveel vers gefilterde lucht wordt toegevoerd naar de woon- en slaapkamers als er vervuilde 
binnenlucht wordt afgevoerd uit de keuken, badkamer en toilet. Hierbij wordt de warmte van de 
afgevoerde vervuilde binnenlucht overgedragen op de toegevoerde vers, gefilterde buitenlucht. Dit 
leidt tot grote energiebesparingen.  
 
De nodige betonboringen, plaatsing en opstart en afregeling zijn inbegrepen.  
Na plaatsing en afstelling worden de nodige debietsmetingen uitgevoerd en wordt het meetrapport 
overgemaakt aan de EPB verslaggever. De installateur is een erkend verslaggever bij het SKH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGENWATER RECUPERATIE   
 
Alle zaken worden voorzien om het regenwater te gebruiken voor de 2 WC’s en de buitenkraan 
(Socarex zuigleiding, wachtbuis voor voedingskabel en aparte collectoren). 
Er is een regenwaterpomp voorzien in de regenwaterput, dus zonder geluidshinder, type DAB 
Divertron, met drijvende aanzuigleiding en FF40 Braukman waterfilter met fijnfilter en actieve koolfilter 
(tegen geur).  
Voor het eventueel navullen van de regenwaterput bij langdurige droogte is in de berging een 
kraantje voorzien op stadswater waarmee men via een trechter en Socarex navulleiding de put kan 
navullen. 
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BINNENSCHRIJNWERK 
 
Er is een gesloten trap in rubberwood voorzien.  
Tegen de muren is een handgreep (D45mm) in 
rubberwood met aluminium leuninghouders 
voorzien. 
De trap wordt behandelt met een monocoat olie in 
een standaard kleur naar keuze. 
Het eventuele trapje naar de opkamer wordt 
eveneens in rubberwood voorzien. 
 
 
Er is een afkasting in MDF voorzien van de Sanblocs 
van de 2 WC’s volledig tot aan het plafond ofwel tot 
halve hoogte met een MDF tabletje. 
 
Alle binnendeuren zijn volgens plan voorzien als ongelakte binnendeuren met een schilderbaar 
deurblad voorzien met tubespaanplaatvulling, een kassement in waterwerende MDF 12 x 68mm 
trapeziumvorm, Inox scharnieren, litho slot en een standaard Inox deurkruk. 
 

 
 
 
 

 
 

SANITAIRE TOESTELLEN   
 
Levering en plaatsing van de sanitaire toestellen is voorzien ter waarde van 4000€ (excl. BTW).  
(uit te kiezen in de toonzaal van onze leverancier).  Sanblocs en eventuele glazen douchewanden zijn 
in dit budget inbegrepen. 
 

KEUKEN 
   
Levering en plaatsing van de keuken is voorzien ter waarde van 9000€ (excl. BTW). 
(uit te kiezen in de toonzaal van onze leverancier).  
 

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  
 
Lastenboek en plannen 
De opgestelde plannen dienen als basis voor de verkoopsovereenkomst. De afwerking of de invulling 
van de afwerking is vrij te kiezen, het meubilair, sanitair- en keukeninrichting, zijn puur als indicatie te 
beschouwen. De beschrijving van het lastenboek heeft steeds voorrang op de plannen. Constructieve 
wijzigingen aan de plannen zijn mogelijk indien de stabiliteit het toe laat en mits een prijsberekening.   
Plannen en realiteit kunnen soms verschillen, de maten op de plannen dienen als “circa” maten te 
worden aanzien.  
Noodzakelijke aanpassingen aan de woning omwille van constructieve, esthetische, EPB of stabiliteits 
redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te 
bekomen.  
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Verzekeringen & risico-overdracht 
De bouwpromotor-verkoper sluit een ABR verzekering af (Algemene Bouwplaats Risico’s).  
Vanaf de voorlopige oplevering dient de koper zelf een brandverzekering af te sluiten.  

 
Tienjarige aansprakelijkheid 
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek neemt de tienjarige 
aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering. Eens er 
schriftelijk overgegaan wordt tot de voorlopige oplevering is IQ-Bouw bv niet meer verantwoordelijk 
voor zichtbare gebreken. 

 
Energieprestatieregelgeving (EPB regelgeving)  
De bouwheer heeft conform de geldende regelgeving een energieverslaggever aangesteld. De 
kosten van de EPB verslaggeving is inbegrepen in de verkoopprijs.  
Binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering zal de bouwheer het EPB dossier aan de koper 
overdragen.  

 
Wijzigingen aan de plannen en materialen  
De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit 
te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen 
gevorderd worden door de architect, de ingenieur of door bevoegde overheden, of omdat de 
bouwheer meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te 
brengen met het lastenboek, als gevolg van de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, 
minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers 
of onderaannemers enz.  

 
Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen 
of de standaard voorzieningen kan dit slechts in de mate dat de aannemer – promotor – architect 
hierover zijn akkoord geeft. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de 
werfplanning. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn 
bekrachtigd.  

 
De kopers hebben de mogelijkheid om voor volgende zaken een keuze te maken:  

- Vloer- en wandtegels  
- Laminaat  
- Elektriciteit (stopcontacten, lichtpunten, schakelaars)  
- Sanitaire toestellen  
- Keuken 
- Trap 
- Binnendeuren 

   
Onze interieurarchitecte begeleidt de koper met zijn materiaalkeuzes en zal voor aanvang van de 
werken een bezoek aan de verschillende toonzalen van onze leveranciers organiseren. Na de keuzes 
worden er offertes opgevraagd en zal er een overzicht van meer- en minprijzen worden gemaakt.  
IQ-Bouw zal de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien hier binnen 8 werkdagen geen 
reactie op komt worden deze prijsaanpassingen als aanvaard beschouwd.  
 
Zettingen  
Er dient gelet te worden op het feit dat er mogelijks zettingen van het gebouw kunnen voorkomen of 
uitzetting van materialen ten gevolge van temperatuursschommelingen waardoor lichte scheurtjes 
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kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur kunnen hiervoor 
verantwoordelijk worden gesteld.  
De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door de vroegtijdige 
schilder- en/of behangwerken door de kopers.  

 
Bezoek van de bouwplaats 
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de 
uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van 
een vertegenwoordiger van IQ-Bouw bv, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend 
en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk.  
IQ-Bouw bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken tijdens niet begeleide 
werfbezoeken. 
Het is de koper niet toegelaten om contact op te nemen met de aannemers of werklieden op de werf 
maar dient zijn vragen of bemerkingen te richten aan zijn contactpersoon bij IQ-Bouw.  
Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf voor de 
voorlopige oplevering. Wanneer de bouwheer om bepaalde redenen zelf werken uitvoert of laat 
uitvoeren door derden, vervalt elke aansprakelijkheid van IQ-Bouw bv i.v.m. beschadigingen e.d. en 
geldt dit door de bouwheer als aanvaarding van de voorlopige oplevering.   

 
Betalingsvoorwaarden 
Na ondertekenen van de verkoopsovereenkomst zal een voorschot van maximum 5% van de waarde 
van de constructie gefactureerd worden.  
De verdere facturatie gebeurd in schijven volgens vordering der werken volgens onderstaande tabel. 
Minstens 5% van de totale constructiewaarde wordt in schijven van 2,5% gefactureerd bij 
respectievelijk de voorlopig oplevering en nadat eventuele opmerkingen, vastgesteld bij de 
voorlopige oplevering verwerkt/opgelost zijn.  
De koper krijgt slechts volledige toegang tot de woning wanneer de koopsom voor 100 % is betaald.  
De betalingstermijn van de facturen bedraagt 8 dagen. 
 

Voorschot 5% 
Na einde vloerplaat 5% 
Na einde welfsels 2de verdieping 20% 
Na einde de gevelsteen 20% 
Na einde buitenschrijnwerk 10% 
Na einde dakwerken 15% 
Na einde vloer en tegelwerken 10% 
Na einde technieken (HVAC) 10% 
Bij de voorlopige oplevering  2,5% 
Na afwerking van de opmerkingen van de voorlopige oplevering 2,5% 

 
Wet Breyne 
IQ-Bouw bv zal volgens de wet Breyne een waarborg stellen van 5% van de prijs van het gebouw. 

 


