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1 Algemene informatie 

 

1.1 Gegevens partners 

Bouwheer en aannemer:  Heres Bouwprojecten BVBA 

     Gommers 23, 2360 Oud-Turnhout 

     0473/961109 

     info@heres-bouw.be 

     www.heres-bouw.be 

Architect:    Marc Andries Architect BVBA 

     Turnhoutsebaan 401, 2110 Wijnegem 

     

1.2 Nutsvoorzieningen 

De bouwheer zorgt voor de aanvraag van de individuele meters voor elektriciteit, gas en 

water. Er wordt ook een gemeenschappelijke meter voor elektriciteit voorzien voor de 

verlichting van de gemeenschappelijke delen en de lift. 

De aansluitkosten zijn ten laste van de kopers en worden verrekend in de eindafrekening 

op basis van de facturen van de nutsvoorzieningmaatschappij. Het leveringscontract met 

een energieleverancier zal tijdig door de koper afgesloten worden. Kosten door het niet 

tijdig afsluiten worden doorgerekend aan de koper. 

Eveneens wordt door de bouwheer de voorzieningen voor kabeldistributie en telefoon in 

elk appartement tot in het meterlokaal voorzien. De aansluitkosten hiervan zijn ten laste 

van de koper.  

 

1.3 Toegang tot de werf 

Om veiligheidsredenen is het verboden voor de koper om de werf te bezoeken, zonder 

hiervoor een afspraak te hebben gemaakt met de bouwheer. Het is de koper ten 

strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen alvorens de oplevering 

heeft plaatsgevonden. De uitvoering van werken door derden, niet door de bouwheer 

aangesteld, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen. 

 

 



  

Lastenboek Gierlebaan  3 

 

1.4 Budgetten 

De budgetten vermeld in dit lastenboek zijn bedragen exclusief BTW. Het betreft telkens 

de handelswaarde die besteed mag worden bij een handelaar die door de bouwheer 

wordt toegewezen. Eventuele promoties in deze handelszaken behoren niet tot deze 

overeenkomst. Indien de koper het voorziene budget wenst te overschrijden, wordt het 

verschil verrekend in de eindafrekening. 

 

1.5 Plannen 

Plannen die aan de kopers overhandigd worden zijn ter goeder trouw opgemaakt door 

de architect, gebaseerd op het opmetingsplan van het terrein door de landmeter. 

Mogelijke verschillen in afmetingen, hetzij plus of 

min, dienen beschouwd te worden als aanvaardbare afwijkingen en kunnen geen 

aanleiding kunnen geven tot verhaal tegenover de verkoper, noch architect. 

Uitvoeringen weergeven op plannen zijn steeds ondergeschikt aan beschrijvingen in het 

verkoopslastenboek, welke op hun beurt ondergeschikt zijn aan bepalingen in de 

verkoopovereenkomst. 

Meubels, ingemaakte kasten of andere elementen welke voorkomen op plannen en niet 

beschreven zijn in het verkoopslastenboek dienen beschouwd te worden als illustratief 

en maken geen deel uit van de verkoop. 

 

1.6 Energieprestatie en binnenklimaat 

Er wordt door de bouwheer een EPB-verslaggever aangesteld die de voorberekening 

maakt en eveneens na de oplevering de wettelijk verplichte EPB aangifte van elk 

appartement voorziet. De kosten hiervoor zijn ten laste van de bouwheer. Alle 

appartementen zullen voldoen aan de wettelijke EPB eisen (maximaal E-peil van 60). 

Eveneens zal er voldaan worden aan de nieuwe wetgeving die stelt dat er een minimum 

aandeel aan hernieuwbare energie voorzien moet worden. Hiervoor worden PV-panelen 

geplaatst die elektriciteit voorzien voor de gemeenschappelijke delen. 
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2 Ruwbouw 

 

2.1 Graafwerken 

De graafwerken voor fundering en kelder worden machinaal uitgevoerd tot op de vaste, 

voldoende draagkrachtige grond. Vooraf wordt er een grondsondering uitgevoerd ter 

verificatie van de draagkracht van de grond. 

Tevens worden alle graafwerken voor de rioleringen en putten door de bouwheer 

voorzien. Ook het aanvullen en nivelleren van het terrein wordt voorzien. De verdere 

aanleg van private tuinen is ten laste van de betreffende koper (aanplanting, …) 

De afvoer van overtollige aarde wordt voorzien door de bouwheer. 

 

2.2 Fundering en kelder 

De kelder wordt ter plaatse met stortbeton gegoten. De kelder wordt waterdicht 

uitgevoerd. De binnenmuren van de kelders worden in gemetste betonblokken voorzien. 

De kruipruimte wordt opgebouwd op funderingssleuven gevuld met stortbeton en 

opgetrokken in gemetste betonblokken. 

Het geheel wordt verankerd en gewapend volgens de stabiliteitsstudie. 

 

2.3 Riolering 

De riolering wordt uitgevoerd in PVC of PE buizen met BENOR keurmerk. Het 

rioleringsnet is uitgerust met de vereiste reukafsluiters. De aanduiding van 

rioleringsbuizen en putten op plan is indicatief. De aannemer voorziet deze op basis van 

de technische studie en in overeenstemming met de gemeentelijke regelgeving die van 

toepassing is. De verplichte keuring van de riolering wordt voorzien door de bouwheer. 

De aansluiting op het rioleringsnet wordt in opdracht van de bouwheer uitgevoerd. De 

kosten hiervoor zijn ten laste van de koper. 

 

2.4 Aardingslus 

Conform de geldende regelgeving wordt een aardingslus of aardingselectrode(s) 

voorzien, welke samen komt op de plaats waar de elektriciteitsmeters in de kelder 

komen. 
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2.5 Stabiliteit 

Er wordt een stabiliteitsstudie uitgevoerd voor de volledige constructie van het gebouw 

en fundering. In de stabiliteitsstudie wordt rekening gehouden met de resultaten van 

een grondsondering. De aannemer voert de bouwwerken uit conform deze 

stabiliteitsstudie. 

  

2.6 Gevelafwerking 

De voor- en achtergevel worden opgetrokken in een roodbruine gevelsteen (landelijke 

stijl). De bouwheer bepaalt het type gevelsteen. De gevelsteen wordt opgevoegd met 

een voegmortel van zand en cement. De kleur van het voegsel wordt bepaald door de 

bouwheer. 

De 2 erkers (uitsprongen) in de voorgevel worden bekleed met sidings (Eternit of 

Deceuninck) in een kleur bepaald door de bouwheer. 

 Raam- en deurdorpels worden voorzien in blauwe hardsteen. 

 

2.7 Dakwerken 

De dakconstructie van het hellend dak bestaat uit dragende spanten die onderling 

verbonden worden. Via een muurplaat wordt deze constructie door middel van 

ingegoten bouten en moeren aan de ruwbouw bevestigd. Er wordt gedrenkte Epicea als 

houtsoort gebruikt. Op het onderdak worden op tengellatten en panlatten de pannen 

bevestigd. De pannen zullen een zwarte kleur hebben. Het hellend dak wordt geïsoleerd 

met minerale wol met een minimale dikte van 22 cm, in overeenstemming met advies 

van EPB-verslaggever.  

De platte daken worden afgewerkt met 2 lagen roofing, afgewerkt met dakrandprofiel. 

Platte daken worden geïsoleerd met minimaal 2x6cm PUR, volgens advies EPB-

verslaggever. Als ondergrond wordt een hellingschape voozien. 

Goten en afvoerbuizen worden in zink uitgevoerd.  

 

2.8 Buitenschrijnwerk 

De ramen wordt uitgevoerd in PVC 5-kamerprofiel van het merk Deceuninck. De kleur is 

crème wit in de massa (RAL 9001). Alle ramen zijn voorzien van Climaplus Ultra N-gas 

4/15/4 (U 1.1 W/m² K) en worden geplaatst met glasrubbers. De minimumdikte van de 

beglazing is 4/15/4. Naargelang de afmeting wordt de dikte aangepast. De ramen zijn 
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voorzien van raamverdelingen door kleinhouten 26mm breed tussen het glas in RAL 

kleur. 

Er wordt een houten voordeur voorzien zoals op plan en 3D visualisatie. De juiste 

houtsoort wordt bepaald door de bouwheer. De voordeur wordt voorzien van het nodige 

beslag. De deur wordt standaard uitgevoerd met automatische tochtborstel, 

vijfpuntsluiting en is naar binnen opendraaiend. De deur is voorzien van Climaplus Ultra 

N-gas 4/15/4 (U 1.1W/m² K) en wordt opgespoten met glaskit TS in kleur. De minimum 

dikte van de beglazing is 4/15/4. Naargelang de afmetingen wordt de dikte aangepast. 

 

De openingen tussen het schrijnwerk en de muur worden opgespoten met PU schuim 

‘Flexifoam’. 

Waar nodig wordt aan de bovenzijde van de raam een Invisivent verluchtingsrooster 

voorzien, volgens bepalingen van de EPB-verslaggever. 

 

 

2.9 Terreinaanleg 

In de voortuin wordt een wandelpad aangelegd met betonklinkers. Het overige gedeelte 

wordt genivelleerd met teelaarde. Vooraan aan het wandelpad worden de 

brievenbussen voorzien. 

In de achtertuin worden terrassen aangelegd in betonklinkers zoals aangeduid op plan. 

Het overige deel van de achtertuin wordt genivelleerd met teelaarde. 

De oprit, parkeerplaatsen en wandelpaden worden aangelegd in betonklinkers. 

Achter de garages worden bomen aangeplant. 

Op de linker- en achterperceelsgrens wordt een draadafsluiting voorzien, evenals tussen 

de 2 private tuinen en tussen de private tuinen en oprit/parking. 

 

3 Afwerking 

 

3.1 Elektriciteit 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de 

nutsvoorzieningmaatschappij en wordt gekeurd door een erkend organisme.  

Voor de gemeenschappelijke delen wordt er een aparte elektriciteitsmeter in het 

meterlokaal in de kelder voorzien. Het verdeelbord voor de gemeenschappelijke delen 

wordt eveneens in dit meterlokaal voorzien. In de kelder, traphal en inkomhal worden 
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voldoende lichtpunten met verlichtingsarmatuur voorzien. Deze lichtpunten worden 

gestuurd door bewegingssensors.  

Aan de voordeur wordt een parlofooninstallatie voorzien, met een belinstallatie voor elk 

appartement. 

Eveneens wordt alle noodverlichting en de nodige voorzieningen volgens het verslag van 

de brandweer voorzien.  

In de privatieve delen worden volgende aansluitingen en lichtpunten voorzien. Hier 

worden geen lichtarmaturen voorzien. De schakelaars en stopcontacten worden 

voorzien met Niko afdekplaatjes in de kleur crème wit. 

Kelderberging 

1 lichtpunt 

1 schakelaar spatwaterdicht (opbouw) 

1 stopcontact spatwaterdicht (opbouw) 

 

Inkomhal (voor appartement 5 is dit in de gang) 

2 lichtpunten 

2 schakelaars 

1 stopcontact 

1 rookmelder 

 

Woonkamer 

2 lichtpunten 

2 schakelaars 

5 stopcontacten 

1 data/telefoonaansluiting 

1 TV aansluiting 

1 thermostaataansluiting 

 

Keuken 

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

2 losse stopcontacten 

1 stopcontact vaatwas 

1 stopcontact oven 

1 stopcontact dampkap 

1 stopcontact ijskast 

1 aansluiting kookvuur 

 

 

 



  

Lastenboek Gierlebaan  8 

Badkamer 

2 lichtpunten 

2 schakelaars 

2 stopcontacten 

 

Slaapkamer 1 

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

3 stopcontacten 

1 TV aansluiting 

 

Slaapkamer 2 (en slaapkamer 3 voor appartement 5) 

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

2 stopcontacten 

 

Terras  

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

1 stopcontact spatwaterdicht in opbouw 

 

WC 

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

 

Berging  

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

1 stopcontact 

1 stopcontact wasmachine 

1 stopcontact droogkast 

1 stopcontact modem (voor appartement 5 wordt dit op de zolder voorzien) 

1 verdeelbord (voor appartement 5 wordt dit op de zolder voorzien) 

1 stopcontact ventilatiemotor (voor appartement 5 wordt dit op de zolder voorzien) 

1 stopcontact CV (voor appartement 5 wordt dit op de zolder voorzien) 

 

Zolder (enkel van toepassing voor appartement 5) 

2 lichtpunten 

2 schakelaars 

2 stopcontacten 

1 stopcontact modem 
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1 stopcontact ventilatie 

1 stopcontact CV 

1 verdeelbord 

1 rookmelder 

 

Garage 

1 lichtpunt 

1 schakelaar 

2 stopcontacten 

 

3.2 Sanitair & verwarming 

De centrale verwarming wordt per appartement voorzien door een hoogrendement 

condensatieketel op gas. De ketel is voorzien van een gesloten systeem voor 

luchtaanvoer en rookgasafvoer. Het verwarmen van het sanitaire warm water wordt 

eveneens door deze ketel voorzien. 

De verwarming wordt voorzien met voorgelakte radiatoren met muuraansluiting. 

De verwarmingsinstallatie is berekend om bij een buitentemperatuur van -10°C de 

volgende kamertemperaturen gegarandeerd te behalen: 

- Woonkamer: 22°C 

- Keuken:  20°C 

- Slaapkamers:  18°C 

- Badkamer: 24°C 

De sanitaire toestellen (bad en/of douche, badkamermeubel en toilet + handenwasser) 

mag de koper vrij kiezen bij een door de bouwheer toegewezen handelaar. Per 

appartement is een particuliere handelswaarde van € 3500 excl. BTW voorzien voor 

sanitaire toestellen.  

In de kelder wordt een pomp voorzien voor de recuperatie van het regenwater. Het 

regenwater wordt gebruikt voor de buitenkranen aan de appartementen op het 

gelijkvloers en de buitenkraan aan de garages. 

 

3.3 Ventilatie 

De appartementen worden minimaal uitgerust met een ventilatiesysteem C+ van het 

merk Renson of gelijkwaardig. Hierbij wordt er via een ventilatiemotor geforceerd lucht 

afgevoerd in de vochtige ruimtes. De lucht toevoer gebeurt op natuurlijke wijze via 

Renson Invisivent roosters boven de ramen. Dit alles uitgevoerd volgens richtlijnen van 

de EPB-verslaggever.  
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3.4 Pleisterwerken 

Alle binnenmuren en plafonds worden bezet met witte kalkbezetting. De plafonds en 

wanden onder het schuine dak worden voorzien van stucanet of gyplat tegen het 

houtwerk. Op de stucanet of gyplat wordt eveneens een witte kalkbezetting voorzien. 

Alle pleisterwerk wordt behoudens plamuurwerk schilderklaar uitgevoerd. 

In de badkamers worden de wanden waar wandtegels geplaatst worden, voorzien van 

een vochtbestendige cementbezetting. Daarenboven worden douches nog van een extra 

waterbestendige laag (Dry Sys, Weber) voorzien. 

In de kelder worden geen pleisterwerken uitgevoerd. Keldermuren worden uitgevoerd in 

zichtbeton of metselwerk in betonblokken. De plafonds in de kelder worden gevormd 

door de gladde onderzijde van welfsels. 

 

3.5 Chapewerken 

Bovenop de betonnen draagvloeren wordt een gespoten PUR isolatielaag of 

gelijkwaardig voorzien. De dikte wordt bepaald door de EPB studie. Bovenop deze 

isolatielaag wordt een gewapende chape met een minimale dikte van 6 cm aangebracht. 

 

3.6 Vloer- & tegelwerken en raamtabletten 

De koper mag de vloer- en wandtegels kiezen bij een handelaar die door de bouwheer 

wordt toegewezen. 

In de appartementen is overal een keramische vloertegel voorzien. Voor de vloertegels is 

er een particuliere handelswaarde van € 35/m² excl. BTW voorzien. Tegels groter dan 

50x50 of in speciaal verband kunnen een meerprijs voor plaatsing inhouden. Hetzelfde 

geldt voor formaten kleiner dan 20x20 en mozaïektegels. 

Indien gewenst kan er ook gekozen worden voor laminaatvloer. In dit geval bedraagt het 

te besteden budget € 25/m² excl. BTW in een handelszaak aangeduid door de bouwheer. 

Voor plinten is een particuliere handelswaarde van € 8/lm excl. BTW voorzien. 

Wandtegels worden voorzien op alle muren in de badkamer. In het toilet worden 

wandtegels voorzien tot op halve hoogte. Voor wandtegels is een budget van € 25/m² 

excl. BTW ter beschikking. 
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Op de zoldervloer van appartement 5 wordt laminaat voorzien. Hiervoor wordt een 

budget van 15€/m² voorzien. 

Alle ramen worden aan de binnenkant afgewerkt met een raamtablet in natuursteen. De 

bouwheer bepaalt het juiste type. 

  

3.7 Binnenschrijnwerk 

Alle binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren, voorzien van scharnieren, slot en klink.  

De inkomdeuren van de appartementen zijn brandwerende schilderdeuren RF30 

voorzien van een cilinderslot. 

Zowel de inkomdeuren als de binnendeuren zijn voorzien van een houten deuromlijsting. 

Eventuele afkastingen worden voorzien in mdf. 

Het schilderwerk van het schrijnwerk in de privatieve delen is door de koper te voorzien.  

In appartement 5 wordt een afgewerkte houten trap naar de zolder voorzien. 

 

3.8 Keuken 

De koper mag een keuken kiezen bij een handelaar die door de bouwheer wordt 

bepaald. Er is een budget van € 8000 excl. BTW voorzien waarbinnen de koper zelf een 

keuken mag laten samenstellen.  

Op verzoek kan een voorbeeldkeuken weergegeven worden die binnen het 

vooropgestelde budget gerealiseerd kan worden. Al deze keukens zijn uitgerust met 

dampkap, koelkast, elektrische kookplaat, vaatwasser en oven. 

De keukens worden uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit. Zo worden de keukenkasten 

bekleed met laminaat. 

 

3.9 Terrassen 

Op het gelijkvloers en de 1
e
 verdieping wordt tussen de 2 terrassen een muur in 

gevelsteen opgetrokken tot een hoogte van 1m80 en bovenaan afgewerkt met een 

deksteen in blauwe hardsteen. 

Het gedeelte terras voorzien op plan, wordt afgewerkt met houten/composiet 

vloerplanken. Deze terrasvloer wordt zwevend opgebouwd bovenop de roofing van de 

dakdekking. 
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Bovenop de terrasvloer wordt een inox balustrade voorzien met een mat tussenpaneel.  

 

4 Gemeenschappelijke ruimtes 

 

4.1 Trappen 

 

De trappen worden bekleed met natuursteen (type wordt bepaald door de 

bouwheer) en voorzien van een muurgreep. 

 

4.2 Vloerwerken 

 

De gemeenschappelijke ruimtes worden voorzien van een keramische vloertegel; 

behalve in de kelder, waar een gepolierde beton voorzien wordt. 

 

4.3 Schilderwerken 

De gemeenschappelijke ruimtes (behalve in de kelder) worden geschilderd 

opgeleverd door de bouwheer. De inkomdeuren worden aan de gemeenschappelijke 

zijde geschilderd. De bouwheer bepaalt de kleur. 

 

5 Oplevering 

 

De voorlopige oplevering zal ten laatste 350 werkbare dagen (in de 5-dagenweek) na 

de aanvang van de werken. Als niet-werkbare dagen worden beschouwd, dagen met 

minimumtemperaturen onder 0°C en/of meer dan 2 uur regen per dag en/of 

windsnelheden boven 60 km/h. Bij discussie kan de koper de officiële tabellen van 

het KMI opvragen. 

De appartementen worden bezemschoon opgeleverd. 

Laattijdige betaling van facturen kan aanleiding geven tot een verlenging van de 

uitvoeringstermijn. 

De voorlopige oplevering vindt plaats binnen de week na schriftelijke (brief of email) 

of mondelinge vraag van de bouwheer aan de koper. De voorlopige oplevering kan 

plaatsvinden vanaf het appartement bewoonbaar is. Kleine gebreken kunnen geen 

aanleiding geven tot het niet ondertekenen van de voorlopige oplevering. Deze 

gebreken worden opgenomen in het verslag van de voorlopige oplevering met 

bijhorend een redelijke termijn voor afwerking. 

De laatste betalingsschijf zal bij ondertekening van de voorlopige oplevering voldaan 

worden door middel van een bankcheque of betalingsbewijs van een financiële 

instelling. 
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De definitieve oplevering zal 1 jaar na de ondertekening van de voorlopige oplevering 

plaatsvinden. Deze oplevering zal plaatsvinden op aangetekend schriftelijke aanvraag 

van de koper aan de bouwheer. Indien deze vraag na 1 jaar niet gesteld wordt, zal de 

definitieve oplevering stilzwijgend ingaan. 

 

 

6 Betaling 

De appartementen worden verkocht onder de Wet Breyne. Dit betekent dat de koper 

een voltooiingsgarantie heeft van het gekochte appartement (en gemeenschappelijke 

delen). De koper geniet hiermee de hoogst mogelijke bescherming.  

De betaling gebeurt in schijven overeenkomstig de uitvoering van de werken. 

Ter info: de totaalprijs van een wooneenheid bestaat uit een grondaandeel (= de 

grondwaarde) en een constructieaandeel (= de gebouwwaarde). U moet als koper op 

het grondaandeel nog registratierechten (momenteel 10% in Vlaanderen) en op het 

constructiedeel nog BTW (momenteel 21% in België) betalen (respectievelijk bij elke 

betalingsschijf). U moet ook rekening houden met de kosten van de notariële 

aankoopakte en de basisakte. Een concreet uitgewerkt betalingsschema kan voor u 

opgesteld worden. 

Bij de ondertekening van de compromis wordt er een voorschot betaald van 5% van 

de totale waarde (grondaandeel + constructieaandeel). 

Bij het verlijden van de notariële akte wordt het resterende deel van het 

grondaandeel betaald, plus indien van toepassing de betalingsschijven van de reeds 

uitgevoerde constructiewerken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lastenboek Gierlebaan  14 

Volgende betalingsschijven worden gehanteerd voor het constructieaandeel: 

 

1. Voorschot bij ondertekening 5% op de totale prijs 

van de compromis 

 

2. Bij de notariële akte resterende saldo grondaandeel 

 + de reeds vervallen constructieschijven 

 

3. Bij voltooiing kelder 15% van het constructieaandeel 

 

4. Bij voltooiing vloerplaat gelijkvloers 15% van het constructieaandeel 

 

5. Bij voltooiing vloerplaat 1
e
 verdieping 10% van het constructieaandeel 

 

6. Bij voltooiing vloerplaat 2
e
 verdieping 10% van het constructieaandeel 

 

7. Bij voltooiing ruwbouwwerken 10% van het constructieaandeel 

 

8. Bij voltooiing dakwerken 10% van het constructieaandeel 

 

9. Bij voltooiing buitenschrijnwerk 10% van het constructieaandeel 

 

10. Bij voltooiing bezettingswerken 7,5% van het constructieaandeel 

 

11. Na plaatsing keuken 7,5% van het constructieaandeel 

 

12. Bij voorlopige oplevering 5% van het constructieaandeel 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

Naam & adres: 

Datum: 

Handtekening: 


