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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

Dit nieuwbouwproject is gelegen op een zeer rustige, maar toch 

ook unieke én uitstekende locatie vlak aan het centrum van 

Middelkerke. Dicht bij de groene long van de stad, de 

winkelstraten en op 150m van het strand. Er worden 8 

appartementen geconstrueerd waarvan 7 met 2 slaapkamers 

en 1 penthouse.  

Het ontwerp werd grondig bestudeerd met een bijzondere 

aandacht voor gebruiksvriendelijkheid, optimale indeling van 

de ruimtes en leefbaarheid. Er wordt steeds gestreefd naar 

maximaal luxueus wooncomfort zowel binnenin de woning als in 

de omgeving erbuiten. De instraling van natuurlijk licht en de 

grote glaspartijen zorgen ervoor dat u steeds dat aangenaam 

thuisgevoel kunt ervaren door de zee van licht die zich in elk 

appartement aanbiedt. 

Op het ruime terras langs de achtergevel kan u genieten van 

het zonnige zuiden, er zijn eveneens west gerichte terrassen 

langs de voorgevel. Zo kunt u doorheen de volledige dag 

genieten van uw kwalitatieve buitenruimtes. 

We bieden een aanzienlijke besparing op de syndicuskosten 

met de Otis Gen2 Switch lift; de eerste hybride lift ter wereld. 

Een duurzame oplossing op 230 V. Daar het een nieuwbouw 

betreft die voldoet aan de laatste normering (E50!) zijn uw 

onderhouds- en herstellingskosten ook zeer beperkt. 

Eigen keuze mogelijk voor de vloeren, de wandtegels, de 

binnendeuren, het sanitair en/of het meubilair. 

Gemeenschappelijke fietsenberging en vuilberging inbegrepen 

bij alle appartementen. 

Eveneens biedt de unieke ligging van Middelkerke de 

mogelijkheid om te profiteren van het uitgebreide fietsnetwerk 

Vlaanderen, met zowel langsheen de kustlijn als in het 

hinderland kilometerslange fiets- en wandelroutes.  

Daar Venico en de gemeente Middelkerke inzetten om het 

groene, ecologische en duurzame karakter van onze kuststreek 

wordt er kosteloos een ecovriendelijke elektrische fiets verloot 

onder alle eigenaars van de appartementen die voor 

01/09/2017 intekenen op een appartement. Reglement op 

aanvraag beschikbaar bij Venico. 

Er werd in dit gebouw een fietsenbergplaats voorzien, speciaal 

voor diegene die de elektrische fiets winst, zal de promotor een 

afsluitbaar voedings-/oplaadpunt voorzien in de 

fietsenberging zodat hij/zij de fiets hier kan opladen. 
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INDELING VAN HET GEBOUW 

Gelijkvloers: 

✓ verbrede inkom met videofoon, brievenbussen, trapzaal en 
lift 

✓ 3 dubbele garages 

✓ 1 algemene fietsenberging en vuilberging voor bewoners 
Kerkstraat 

 

Verdiepingen:  

✓ 8 appartementen met 2 slaapkamers  

(K01.01, K01.02, K02.01, K02.02, K03.01, K03.02, K04.01, 
K04.02) 

✓ hal naar appartementen, trapzaal en lift 

 

Kelder:  

✓ 8 afgesloten garagestaanplaatsen 

✓ 4 bergingen 

✓ 1 algemene fietsenberging voor bewoners Kerkstraat 
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BIJKOMENDE TROEVEN VAN PARC DE LA BERCY: 

✓ Grote glaspartijen zowel aan living/keukenzijde als in de 

slaapkamers 

✓ Ramen en deuren worden in aluminium uitgevoerd om 

duurzaamheid te garanderen! 

✓ Dubbele terrassen aan beide zijden zodat u steeds van de 

zon kan genieten! 

✓ Zonnige terrassen aan beide zijden en rekening houdende 

met oververhitting! 

✓ Uitgeruste keuken steeds met natuursteenblad 

✓ Eigen interne berging voor was- en droogmachine 

✓ Eigen opbergmogelijkheden voor jassen en schoenen 

✓ Ruim en comfortabel trappenhuis 

✓ Extra (ver)brede private hal 

✓ Badkamer met bad én douche en voldoende kastruimte 

✓ Rechthoekige vorm en indeling van de appartementen zonder 

verloren hoeken of ruimte 

✓ Gemeenschappelijke fietsenberging 

✓ Gemeenschappelijke vuilberging 

✓ Mogelijk tot aankoop van extra berging op het gelijkvloers 

of in de kelder 

✓ Mogelijkheid tot aankoop garage in de parkeerkelder 

✓ Op unieke locatie, net tegen het centrum, maar toch in een 

rustige straat. 

✓ Strategische ligging naast het groene stadspark en amper 

150m van het strand. 

✓ Ruime en zonnige moderne appartementen. 

✓ Elk appartement is bereikbaar met lift én trap. 

✓ 2 slaapkamers met aparte berging en maximaal daglicht. 

✓ Met een eigentijdse functionele architectuur. 

✓ Stevig en traditioneel gebouw (geen houtskelet). 

✓ Energiezuinig (EPB 50!). 

✓ Hoogwaardige thermische isolatie. 

✓ Onderhoudsvriendelijke afwerking. 
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DIT IS UW IDEALE KANS OP DE PERFECTE 

BELEGGING: 

1. Correct en veilig alternatief in deze turbulente tijden zonder 

risico. 

2. Jaarlijkse stabiele prijsstijging, gemiddeld 6,3% over de 

laatste 50 jaar! 

3. De ideale bescherming tegen steeds hogere levensduurte 

wegens geïndexeerde huurprijzen. 

4. Gegarandeerd lage onderhouds- en herstellingskosten. 

5. Door de combinatie van ligging, comfort, indeling kunt u 

hogere huurinkomsten en beter rendement bij wederverkoop 

verwachten. 

  

Residentie Parc de Bercy 
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VOORAFGAANDE UITEENZETTING: 

Dit document heeft tot doel alle karakteristieken van de 

gemeenschappelijke en privatieve delen van het onroerende 

geheel aan te duiden. 

Mochten bepaalde verschuivingen in de binnen-indeling nodig 

zijn, zoals de plaats van de toestellen, uitrustingen technische 

kokers, de draairichting van de deuren en ramen… dan kunnen 

deze gewijzigd worden tijdens de uitvoering, indien deze nodig 

blijken te zijn om administratieve, technische of andere 

noodzakelijke redenen die verband houden met de conceptie 

en constructie van het gebouw. 

De keuze van de afwerkingsmaterialen in de aangeboden 

gamma's is altijd afhankelijk van de marktevolutie en/of 

leveringen. Een aanvraag tot wijziging aan het basisconcept of 

een materiaal zal slechts aanvaardt worden nadat de promotor 

en de koper een desbetreffende bestelbrief ondertekend 

hebben. 

HET BOUWPROCES: 

Deze aanneming omvat het verwerken, leveren en plaatsen van 

de hieronder vermelde materialen en uitrustingen. De bestekken 

werden zorgvuldig opgemaakt en samengesteld door 

architectenbureau Ideefiks, Studiebureau Lambda, Lambert 

Engineering, Venico projectontwikkeling en in samenwerking 

met notaris Moulin & Van der Straeten. 
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HOOFDSTUK 1 : VOORBEREIDENDE WERKEN 

Omvat het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen, zoals 

elektriciteit, gas en water. De voorlopige en definitieve 

aansluitingen zijn ten laste van de koper en deze worden 

afgerekend bij het verlijden van de notariële akte. 

HOOFDSTUK 2 : GRONDWERKEN 

De bouwput wordt uitgegraven volgens de aanduidingen op de 

plannen. 

HOOFDSTUK 3 : RIOLERING EN VOORZIENINGEN 

De rioleringsbuizen zijn Benor-gekeurde kunststofbuizen en 

worden geplaatst volgens de aanduidingen op het 

rioleringsplan. Hierbij behoren alle hulpstukken, beton- en 

metselwerken voor toezichtputten enz. 

De buissecties en systemen zijn berekend om een goede afvoer 

van regenwater en vuilwater te verzekeren.  

Deksels op toezichtputten zijn reukdicht en ingewerkt in de 

vloer. Zo wordt er geen overlast gecreëerd. 

De nodige invoerbuizen worden geplaatst om later de leiding 

van water, elektriciteit, telefoon, tv-distributie en gas te kunnen 

binnenbrengen. 

HOOFDSTUK 4 : METSEL- EN BETONWERKEN 

De kleur en keuze van de gevelmaterialen (gevelsteen, 

dakbedekking,...) geschiedt in overleg tussen architect en 

bouwheer. 

Als verankering van het buitenspouwblad met het 

binnenspouwblad van de samengestelde muren, worden 

ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken gebruikt. 

De betonwerken worden uitgevoerd door middel van ter 

plaatse gestort beton of prefabbeton. 

Alle metselwerken van bergingen en garages worden 

uitgevoerd in zichtbaar blijvend beton- of snelbouwmetselwerk. 

De garages worden voorzien van een aparte en afgesloten 

poort.  

De gemetselde dragende binnenmuren bestaan uit 

snelbouwsteen. 

Residentie Parc de Bercy 
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De binnenwanden en scheidingswanden van de appartementen 

dewelke niet in beton of metselwerk worden uitgevoerd, 

worden vervaardigd uit oftewel massieve gipsblokken, 

snelbouwsteen of kalkzandsteen. 

De scheidingswanden tussen de appartementen en/of de 

gemeenschappelijke delen op eenzelfde verdieping bestaan uit 

een dubbele wand met verhoogde akoestische eigenschappen. 

De opbouw van deze wand is zo gemaakt dat de 

geluidsoverdracht doorheen deze wanden tot een minimum 

beperkt blijft. Omwille van stabiliteitsredenen kan hier tevens 

geopteerd worden voor betonwanden. 

4.A. Isolatie 

De EPB (energieprestatie en binnenklimaat) reglementering is 

van kracht op dit gebouw. Er zijn 3 soorten eisen die worden 

gesteld; thermisch, energieprestatie en binnenklimaat. De 

eerste 2 beperken het energieverbruik van de gebouwen en 

hun installaties de binnenklimaateisen waarborgen een goede 

binnenluchtkwaliteit. 

Wij volgen nauwgezet de regelgeving en stellen hiertoe een 

volledig onafhankelijk en extern EPB-expert aan. Deze zal de 

gebruikte materialen voorschrijven en een controle uitvoering 

op de goede plaatsing en verwerking hiervan. De EPB-expert 

bepaalt waar en hoe de isolatie dient te worden geplaatst. 

Eveneens wordt er een volledig onafhankelijk ventilatie-expert 

aangesteld die zal bepalen op welke wijze de ventilatie dient 

te geschieden cfr. NBN-DSO-001. Om oververhitting en 

koudebruggen te vermijden in bepaalde appartementen zal hij 

ook de prestatie van het glas en de profielen van ramen en 

deuren bepalen evenals het mogelijks plaatsen van 

zonneschermen. Wij verbinden ons ertoe deze bepaalde zaken 

uit zijn studie te implementeren. 

Volgende zaken worden steeds door ons uitgevoerd: 

Binnenmuren van de appartementen worden gemetst 

(snelbouw, betonblok of isolava). Alle muren tussen 

appartementen en gemende delen (traphal, liften,…) en tussen 

de appartementen onderling worden in snelbouwsteen, 

massieve beton of isolava uitgevoerd en worden ontdubbeld 

en geïsoleerd om een optimale thermische en akoestische 

isolatie te behalen. 

HOOFDSTUK 5 : DAKDICHTING 

5.A. Hellende daken 

Ter verzekering van een volledig stof- en waterdicht dak, wordt 

een dampopen onderdak geplaatst. Dwars op de spanten, 

boven het onderdak, worden stof- en panlatten genageld. 

Daarop komt de dakbedekking die wordt uitgevoerd in 

Residentie Parc de Bercy 
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antracietgrijze tegelpannen zodat er een strakke, homogene, 

moderne architectuur bekomen wordt, in samenspel met de 

andere materialen en kleuren van het gebouw. 

5.B. Platte daken 

De dakdichting gebeurt door een kunststof dakdichting, ofwel 

een dakdichting op basis van bitumen naargelang de 

toepassing. 

De dakrand wordt uitgevoerd in kunststof of in alu-

dakrandprofielen. Op de waterdichting wordt een garantie 

van 10 jaar gegeven, dit conform de voorwaarden van de 

Belgische Dakdekkers Federatie. 

 

5.C. Dakisolatie 

De dakisolatie wordt voorzien zoals voorgeschreven door de 

EPB-verslaggever. 

5.D. Zinkwerken 

De hemelwaterafvoer gebeurt via tapbuizen in kunststof die de 

aansluiting met de dakhuid verzorgen. Vanaf deze tapbuizen 

loopt het regenwater via afvoerbuizen in zink van aangepaste 

diameter en vastgemaakt met de nodige bevestigingsbeugels, 

naar het rioleringsstelsel. 

HOOFDSTUK 6 : BUITENSCHRIJNWERK EN 

BEGLAZING 

De ramen, buitendeuren en sasdeuren zijn vervaardigd in 

aluminium (kleur door de bouwheer te bepalen). Er wordt 

gekozen voor een 5-kamerprofiel cfr. de bepalingen van de 

EPB en zijn superisolerend. Draairichtingen van de ramen 

volgens aanduiding op de plannen.  

Er worden zonwerende "screens" voorzien voor de ramen van 

de appartementen die een Z-oriëntatie hebben cfr. berekening 

van EPB-verslaggever. 

De raamdorpels zijn voorzien in aluminium, natuursteen of 

prefabbeton naargelang de toepassing. 

De buitendeuren zijn zelfsluitend en de sasdeuren zijn voorzien 

van een elektrisch deurslot dat bediend wordt door middel van 

een videofoon. 

Alle buitenbeglazing is dubbel glas met een minimale K-

waarde van 1,0Wm2 en zonwerend. Dit is onderhevig aan de 

berekeningen van de EPB-verslaggever. 

De beglazing van de inkomdeur en van de ramen van het 

gelijkvloers is uitgevoerd in inbraakwerend gelaagd glas. 

Residentie Parc de Bercy 
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De sasdeuren maken deel uit van het sleutelsysteem van het 

gebouw. 

Terrasleuningen hebben een minimumhoogte van 1,00m en 

worden uitgevoerd volgens aanduiding op de plannen (kleur, 

materiaal en vormgeving door de bouwheer te bepalen). 

HOOFDSTUK 7 : PLEISTERWERKEN 

De muren en de plafonds zowel voor de privatieve als 

algemene delen (excl. bergingen en garages) worden 

afgewerkt met spuitpleister. Het type van pleisterwerken, 

gespoten of traditioneel, wordt toegepast naargelang de 

ondergrond. Aan alle buitenhoeken is een versterkingsprofiel 

voorzien. Dit impliceert geenszins dat er geen voorbereidende 

handelingen door de schilder dienen te worden gesteld bij het 

afleveren van het pleisterwerk, maar dat de muren en plafonds 

klaar staan om de schilderwerken aan te vangen mits het stellen 

van voorbereidende handelingen (opstop kleine kopjes en 

nagelgaten, schuren, …)  

De ramen worden aan de zijkanten en de bovenzijde mee 

afgewerkt in pleisterwerk. Bij overgang op andere materialen, 

wordt waar nodig een wapeningsweefsel aangebracht.  

HOOFDSTUK 8 : VLOER- EN TEGELWERKEN 

8.A. Gemeenschappelijke delen 

Eerst wordt een uitvullingslaag aangebracht tot aan de 

bovenzijde van de reeds geplaatste (elektrische en sanitaire) 

leidingen. Vervolgens wordt een contact-geluidsisolatie, type 

Ethafoam dikte 2 cm, aangebracht waar de chape op wordt 

geplaatst. De akoestische isolatie wordt ook tegen de muren 

opgetrokken, zodat de chape volledig “vlottend” is. Dit 

betekend dat de vloersamenstelling de akoestische 

eigenschappen optimaliseert en tevens afhankelijk is van eisen 

die opgelegd zijn in de bouwvergunning en de EPB. 

De vloeren van de inkomhal en de gangen van het gebouw zijn 

voorzien in hoogwaardige keramische tegels met bijhorende 

plinten. De kleur en de grootte wordt in samenspraak met de 

architect gekozen. De overgang naar een ander type 

vloerbedekking wordt uitgevoerd met een messing profiel of 

een stofdorpel in 2cm dikke marmer. 

In de kelder en keldergangen wordt er een betonvloer 

voorzien. 

8.B. Privatieve delen 

U heeft de vrije keuze welke tegel u kiest. De aannemer zal u 

graag ontvangen om u in de toonzaal rond te leiden. 

Standaard is er een tegelvloer voorzien met een particuliere 
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waarde van  €80,58/m² incl. BTW., geleverd en geplaatst, 

handelswaarde €35,00/m²). Binnen deze waarde heeft u de 

keuze uit een ruim assortiment tegels, incl. tegels formaat 60cm 

x 60cm. 

In de slaapkamers heeft u de keuze uit een gamma duurzame 

laminaatvloeren. De particuliere handelswaarde van dit 

laminaat is €56,39/m² incl. BTW., geleverd en geplaatst, 

(handelswaarde laminaat €35,00/m²). 

Indien u een ander type vloerbekleding wenst wordt de 

overgang uitgevoerd met een messing profiel of met een 

elastische voeg. 

De terrassen zijn voorzien in vloertegels of in prefabbeton. 

Type en kleur zal worden bepaald door de bouwheer. 

Tussen de keukenkastjes en het werkblad worden ook 

wandtegels voorzien dit zorgt voor een nette en afgewerkte 

uitstraling. Deze hebben een particuliere waarde van €116,80 

incl. BTW., geleverd en geplaatst, (handelswaarde tegels 

€35,00/m²). 

Tegen de wanden van de badkamer worden muurtegels 

aangebracht tot op plafondhoogte. 

In de badkamer heeft u de vrije keuze uit een breed gamma 

zeer mooie standaard wandtegels met een particuliere waarde 

van €92,50/m² incl. BTW., geleverd en geplaatst, 

(handelswaarde tegel €35,00/m²). De tegels worden tot tegen 

het plafond geplaatst. 

De venstertabletten aan de ramen van de badkamer worden 

eveneens mee betegeld. 

Aan de ramen (excl. badkamer) zijn venstertabletten voorzien 

in mocca, jura, travertin, arduin of gelijkwaardig.  

HOOFDSTUK 9 : BINNENSCHRIJNWERK 

9.A. Gemeenschappelijke delen 

 

De inkomdeur van de publieke inkomhal is een beglaasde deur 

voorzien van een moderne trekker. In de publieke inkomhal 

wordt er een aan de architectuur van het gebouw aangepaste 

brievenbusensemble geplaatst, samen met een camera voor de 

videofoon. 

 

Tussen de publieke inkom en de lifthal is er eveneens een deur 

voorzien die zowel manueel als met de videofoon vanuit het 

appartement kan worden geopend. 
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9.B. Privatieve delen 

 

Voor de inkomdeur van een appartement is een 

brandvertragend deurblad van RF 30' voorzien. Deze wordt 

afgewerkt met een inox handgreep, spionoog, 

veiligheidscilinder en veiligheidsrosas. De sleutels van deze 

deur behoren tot een centrale sleutelcombinatie zodat u er ook 

gebruik van kan maken voor de deuren van de gemene delen 

(centrale inkomdeur,…). 

 

Omwille van de brandveiligheid zijn de deuromlijstingen 

vervaardigd uit massief grenenhout of multiplex. 

De deuren worden door een erkende plaatser gemonteerd 

zodat de plaatsing conform de brandweervoorschriften ter 

zake gebeurt. De deuren worden met minimaal 3 paumellen 

opgehangen.  

HOOFDSTUK 10 : SCHILDERWERKEN 

De gemene muren delen (met uitzondering van de 

ondergrondse bouwlagen, bergingen, garages, technische 

beringen en staanplaatsen) worden geschilderd in een door de 

architect gekozen kleur. 

Alle deuren worden geschilderd met 2 lagen synthetische verf 

dit wordt uitgevoerd door de bouwheer.  De schilderwerken 

van de inkomdeur van het appartement worden aan de 

binnenzijde door de bouwheer uitgevoerd, aan de zijde van 

het appartement is dit ten laste van de koper. 

HOOFDSTUK 11 : KEUKENINSTALLATIE 

Er wordt een moderne keukeninrichting geplaatst waarbij u een 

ruime kleurkeuze heeft voor de deuren en het werkblad. De 

bovenkasten worden gedicht met overschilderbaar 

plaatmateriaal tot aan het plafond en beiden en maximum aan 

bergruimte. Alle lades zijn geremd en beschikken over 

zelfsluitende telescopische geleiders en een vuilnisemmer, 

besteklade en handdoekrekje,… Onder het kookveld worden 

steeds pannenlades voorzien.  

Volgende toestellen worden voorzien; een inbouwkoelkast met 

vriesvak, een oven, een microgolfoven, een gootsteen in inox 

met mengkraan, een dampkap en een vaatwasser. 

De afmetingen op de plannen zijn informatief en niet strikt-

bindend. De opstelling is ook afhankelijk van technische 

leidingen en aan- en afvoeren. 

HOOFDSTUK 12 : LIFTINSTALLATIE 

Er wordt een lift voorzien in de algemene delen. 

De liftdeuren zijn schuifdeuren, uitgerust met een elektronisch 

beveiligingsoog dat de deur heropent wanneer zich een 

persoon of een voorwerp in de deuropening bevindt. Op het 
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gelijkvloers zijn de liftdeuren in inox voorzien. De liftkooi is daar 

op een passende wijze afgewerkt met een aantal speciale 

decoratieve elementen zoals een spiegel, handgeleider, 

discrete verlichting, enz... Op de gelijkvloerse verdieping en in 

de kooi kan men op een LC-display steeds zien op welke 

verdieping de lift zich bevindt. De lift heeft een snelheid van 

min. 0,4m/sec. De lift is uitgerust met een noodtelefoon of 

noodknop waardoor steeds een storing of blokkering aan een 

noodcentrale kan doorgegeven worden.  

We bieden een aanzienlijke besparing op de syndicuskosten 

met de Otis Gen2 Switch lift; de eerste hybride lift ter wereld. 

Een duurzame oplossing op 230V. Daar het een nieuwbouw 

betreft die voldoet aan de laatste normering (E50!) zijn uw 

onderhouds- en herstellingskosten ook zeer beperkt. 

HOOFDSTUK 13 : ELEKTRICITEIT 

De elektrische installatie voldoet aan de normen van de 

Algemene Reglementering van de Elektrische lnstallaties 

(A.R.E.I.). Voor de ingebruikname wordt de installatie gekeurd 

door een onafhankelijke keuringsmaatschappij. 

De elektriciteitsteller wordt aangesloten, aangekocht en 

geplaatst en is ten laste van de koper (zie ook de betreffende 

artikels in de basisakte.) 

In de meterkasten of meterlokalen worden de 

metertellergehelen opgesteld zowel voor de individuele 

appartementen als voor de algemene delen. 

In de tellerensembles is een hoofdschakelaar gemonteerd 

waardoor de voedingskabels naar de appartementen 

spanningsloos kunnen gemaakt worden. 

13.A: Voorzieningen in de appartementen 

Het verdeelbord wordt half-verzonken geplaatst op de meest 

hiervoor geschikte plaats in het appartement of in opbouw in 

de berging van het appartement. Er worden geen 

lichtarmaturen voorzien in de appartementen.  

Berging :  

✓ 1 lichtpunt (1 schakelaar) en 1 dubbel stopcontact voor 

aansluiting wasmachine en/of droogkast 

Hal :  

✓ 1 lichtpunt (2 schakelaars) en 1 stopcontact 
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Living:   

✓ 1 videoparlofoon met bel en deuropener en 2 lichtpunten (2 

schakelaars) 

✓ 2 dubbele stopcontacten  

✓ 1 UPT - aansluiting 

✓ 1 klokthermostaat 

Keuken:   

✓ 1 lichtpunt (1 schakelaar) en 2 dubbele stopcontacten 

✓ 1 aansluiting voor dampkap 

✓ 1 aansluiting voor koelkast 

✓ 1 aansluiting voor microgolfoven 

✓ 1 aansluiting voor kookvuur 

✓ 1 aansluiting voor oven 

✓ 1 aansluiting voor vaatwasser 

Slaapkamers:   

✓ 1 lichtpunt (1 schakelaar) 

✓ 2 stopcontacten 

✓ 1 UTP- aansluiting  

Badkamer:  

✓ 1 lichtpunt (1 schakelaar) en 1 stopcontact aangesloten op 

een schakelaar 

 

 

13.B. Voorzieningen in de gemeenschappelijke delen 

Deze worden allen verlicht en geschakeld dit gebeurd door een 

minuterie, door bewegingsschakelaars of door 

handschakelingen, naargelang de situatie zich voordoet. 

Per lokaal van gemeenschappelijk nut wordt minstens 1 plafond 

lichtarmatuur gemonteerd. 

De inkomhal heeft verlichting die gestuurd wordt door een 

bewegingsschakelaar met ingebouwde schemerschakelaar. Het 

type en aantal armaturen wordt door de bouwheer bepaald. 

De verdiepingsgangen worden verlicht met plafondarmaturen 

en geschakeld door een minuterie of door een 

bewegingsschakelaar. 

De noodtrapzalen worden verlicht door semi-industriële 

wandarmaturen. 
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De nodige noodverlichtingstoestellen bevinden zich in alle 

meterlokalen, gangen, trappen enz. en bevatten een 

ingebouwde batterij. Het aantal en de plaats worden door de 

KB Brandveiligheid bepaald. 

Lift - Brandkoepels – Dak extractoren: ifv vigerende 

brandwetgeving. 

Tv-distributie: het betreft hier het leidingennet vanuit de 

meterkasten of meterlokalen tot in de appartementen. Er wordt 

standaard 1 aansluiting in de woonkamer voorzien. 

Aan de inkomsdeur van elk appartement is een beldrukknop 

voorzien, die enkel een bel of zoemer bedient.  

HOOFDSTUK 14 : SANITAIRE VOORZIENINGEN 

14.A. Algemeen 

De toevoerleidingen naar de sanitaire toestellen worden 

geplaatst vanaf de hoofdwaterteller. De aankoppeling met de 

waterteller gebeurt conform de algemene reglementering 

(leidingen, terugslagklep, enz.) 

Vanaf de hoofdaansluiting loopt parallel een brandleiding van 

grote diameter (1" of meer) die de brandhaspels op de 

verdiepingen voedt (cfr. bepalingen Brandrapport). 

Zie verder bij brandveiligheid. 

14.B.Toestellen 

Alle sanitaire toestellen, kranen, leidingen en toebehoren zijn 

van 1e keuze van de merken Hans Grohe, Sfinx, Costa of van 

gelijkwaardige merken. 

De toestellen zijn wit van kleur en het kraanwerk is in 

verchroomde messing. 

Volgende toestellen zijn voorzien : 

Douche met zeer strakke en ultraflat douchebak met makkelijke 

instap type: Ideal 80*80 of gelijkwaardig en een 

thermostatische kraan en het bad uitgevoerd in acryl 

(uitgezonderd appartement 03.02: enkel douche), 

badkamermeubel met enkele lavabo, hangtoilet en 

papierhouder en handgreep in inox evenals een spiegel. 

Al deze toestellen zijn afsluitbaar d.m.v. Shell-kraantjes.  

Residentie Parc de la Villette 

Duinenweg 339, Middelkerke 

 

 

 

 

 

 

 

Residentie Parc de Bercy 

Kerkstraat 57B, Middelkerke 

 

 

 

 

 

 



RESIDENTIE PARC DE BERCY – WIJ REALISEREN UW DROOM AAN ZEE 

 

 

 20 

HOOFDSTUK 15 : CENTRALE VERWARMING 

15.A.Algemeen 

Het leveren en plaatsen van een individuele gaswandketel met 

doorstroomsysteem voor de warmwatervoorziening. Dit is een 

systeem zonder boiler waarbij het water enkel wordt 

opgewarmd indien er een vraag is. Er is dus geen sluipverbruik 

door water te verwarmen dat niet wordt gebruikt en u zal 

steeds warm water hebben wanneer u het nodig vindt. De 

promotor kan beslissing om dit systeem te vervangen door een 

centrale verwarmingsunit met een cascadesysteem. In dat geval 

zal het effectieve verbruik van elk appartement opgemeten 

worden. 

De aardgasmaatschappij zal individuele gasmeters plaatsen in 

een speciaal daarvoor voorzien meterlokaal. Een erkende 

plaatser zal het leidingennet en de ketels monteren en deze zal 

vervolgens een conformiteitsattest afleveren van de installaties. 

De installatie is voorzien van een thermostaat in de leefruimte 

en witte plaatstalen radiatoren. De grootte van de ketel en 

radiatoren, evenals de plaatsing van de radiatoren is 

bestudeerd door een specialist, zodat wij u steeds een optimaal 

binnenklimaat kunnen garanderen.  

15.B.Verwarmingsinstallatie in de appartementen 

De volgende binnentemperaturen zijn gegarandeerd bij een 

buitentemperatuur van -10°C 

Living 22°, Keuken 22°, Slaapkamers: 18°, Hall: 18°, 

Badkamer 24° 

De regeling van de verwarming gebeurt door middel van een 

programmeerbare ruimte-thermostaat die in de living staat 

opgesteld. 

In de slaapkamers, living, badkamer worden radiatoren 

voorzien. 

Er worden witte radiatoren voorzien van het merk Radson, Jaga 

of gelijkwaardig en deze worden opgesteld op de meest 

ideale plaats. Ze zijn vervaardigd van plaatstaal en zijn wit 

van kleur. Ze zijn voorzien van ontluchters en regelkraan.  
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HOOFDSTUK 16 : VENTILATIE 

De ventilatie van de appartementen wordt ontworpen volgens 

eisen opgelegd door de energieprestatieregelgeving (EPB). Er 

wordt een ventilatiesysteem type C+ EVO of systeem D met 

warmterecuperatie voorzien. Zowel de aanvoer als afvoer van 

lucht gebeurt volledig geautomatiseerd zodat het leefklimaat 

binnenshuis steeds optimaal is. Er wordt op deze wijze 

nauwelijks nog warmte verloren.  

Waar nodig wordt een brandklep voorzien die overslag van 

een brandhaard naar een ander appartement moet 

voorkomen. 

HOOFDSTUK 17 : VEILIGHEID 

Het gebouw is uitgerust met een modern systeem van 

videofonie. Deze laat toe een toegangscontrole uit te voeren 

en de deur in de centrale inkomhal beneden te openen. 

Bovendien is de inkomdeur van het appartement ook voorzien 

met een gewone belknop. 

In de inkomhal zal de verlichting steeds automatisch 

aanspringen als iemand deze inkomhal betreedt. 

HOOFDSTUK 18 : BRANDPREVENTIE 

Al van bij de bouwaanvraag is er een samenwerking met de 

plaatselijke brandweercommandant, die erover waakt dat het 

gebouw voldoet aan de heersende normen betreffende de 

brandveiligheid. 

Zo wordt het gebouw uitgerust met brandslangen, op elke 

verdieping, die een snelle tussenkomst van de brandweer 

mogelijk maken. 

Ook poederblussers worden voorzien die door de bewoners 

zelf kunnen gebruikt worden om in te grijpen bij brand. 

Alle appartementen hebben een brandvertragende inkomdeur, 

zodat een optimale compartimentering van het gebouw 

verkregen wordt. Bij eventuele branden wordt zo de schade tot 

een minimum beperkt. 

Verder worden er ook onzichtbare maatregelen genomen zoals 

brandkleppen in het ventilatiesysteem, dit om een eventuele 

verspreiding van een brand te bemoeilijken. Opnieuw 

doelgericht om bij een eventuele brand de schade tot een 

minimum te beperken. 

Uiteraard is eveneens de nodige noodverlichting in de gangen 

en trappen aanwezig die op deze manier een veilige vluchtweg 

voor de bewoners garandeert. 
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Meer aangaande de brandveiligheid staat ook vermeld in de 

basisakte van het gebouw. 

HOOFDSTUK 19 : OPMERKINGEN 

19.A.Trappen in gemeenschappelijke ruimtes 

De algemene trappen en de traphallen worden voorzien in 

prefabbeton voor zover mogelijk. Indien de keuze wordt 

genomen om de betonnen trappen ter plaatse te storten zullen 

de trappen voorzien worden van een bekleding in arduin of 

gelijkwaardige natuursteen of hoogwaardige keramische 

tegels en voorzien van afgewerkte leuningen in materiaal 

aangepast aan de architectuur. 

19.B. Zetting en krimpscheuren 

Krimp- of zettingsbarsten veroorzaakt door 

temperatuurschommelingen of door zetting van het gebouw, 

vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer of 

zijn architect. Het fenomeen is inherent aan de natuur van het 

gebouw. 

19.C. Aansprakelijkheid 

De bouwheer en zijn architect kunnen niet aansprakelijk gesteld 

worden inzake schade door het vroegtijdig aanbrengen van 

behang- en schilderwerken door de koper. 

Dit lastenboek heeft voorrang op al de aanduidingen van de 

plannen, die slechts indicatief zijn en uiteraard onderhevig aan 

bijkomende studies van de aangestelde experten (stabiliteit, 

technieken, EPB, ventilatie,…). De aanduiding van de 

meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting 

19.D. Toegang tot werf 

Om veiligheidsredenen mag de koper de werf niet betreden.  

Werken uitgevoerd op initiatief van de koper -door hem zelf 

of door derden- kunnen enkel uitgevoerd worden nadat het 

appartement én de gemeenschappelijke delen werden 

opgeleverd. 

19.E. Opkuis van het gebouw 

Op het moment van de voorlopige oplevering zal een opkuis 

van zowel de gemeenschappelijke als van de private delen 

uitgevoerd worden door de bouwheer. 

19.F. Niet- inbegrepen in verkoopsprijs 

- Schilderwerken van de appartementen 

- Aansluitingskosten nutsleidingen 

- BTW nieuwbouwwoning (op constructie-aandeel) 
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- registratie- en notariskosten aankoop (op grondaandeel) 

De bouwheer heeft het recht om af te wijken van de inhoud van 

dit lastenboek zolang de kwaliteit van materialen, technieken 

en andere toepassingen worden gehandhaafd.  

Dit lastenboek heeft voorrang op al de aanduidingen van de 

plannen, die slechts indicatief zijn en uiteraard onderhevig aan 

bijkomende studies van de aangestelde experten (stabiliteit, 

technieken, EPB, ventilatie,…).  

Zie ook hoofdstuk 21 en hoofdstuk 22. 
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HOOFDSTUK 20 : BOUWPARTNERS 

20.A. Architect en veiligheidscoördinator 

De architect staat in voor het opstellen van het dossier tot 

aanvraag stedenbouwkundige vergunning, de 

uitvoeringsplannen en de controle en bijstand op de werf. De 

architect of zijn vertegenwoordiger zal een regelmatige 

controle op de werf uitvoeren.  

De veiligheidscoördinator coördineert de veiligheid op de werf. 

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te 

verminderen heeft de Europese Unie in 1992 een richtlijn 

goedgekeurd waarin de minimale veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften werden opgenomen die van 

toepassing zijn op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Deze 

voorschriften werden opgenomen in de Belgische wetgeving 

door het koninklijk besluit van 25 januari 2001. Ze leggen de 

verplichting vast om coördinatoren aan te duiden voor bouw-, 

onderhouds- of herstellingswerven van bouwwerken. 

Bij ingebruikname wordt een post-interventiedossier aan de 

nieuwe eigenaar overhandigd. Dit dossier bevat eveneens de 

foto's van alle ingewerkte technische leidingen en een as-built 

plan van de woonentiteit. 

Het architectenbureau IDEEFIKS architecten is voor deze 

opdrachten aangesteld. 

20.B. Ingenieur 

De stabiliteitsstudie en de lastendaling zowel van de structuur 

als ondergrond zal gebeuren door een onafhankelijk 

studiebureau. Die zal in een voorstudie berekenen hoe 

haalbaar dat voorontwerp is. Eens de bouwaanvraag is 

goedgekeurd, werkt de ingenieur de voorstudie verder uit tot 

de definitieve stabiliteitsstudie. Op deze handleiding baseert 

de aannemer zich tijdens de werken.  

Het studiebureau Lambert Engineering is voor deze opdracht 

aangesteld. 

20.C. EPB- en Ventilatie-verslaggever 

De verslaggever maakt voor de start van de werken een 

berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van 

het bouwproject, de vooraf berekening.  

Als de berekening aantoont dat het ontwerp niet zal voldoen 

aan de EPB-eisen, signaleert de verslaggever dat aan de 

aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft 

hen één schriftelijk, niet-bindend advies over hoe ze kunnen 

voldoen aan de EPB-eisen. 

De verslaggever dient de startverklaring definitief elektronisch 

in bij de energieprestatiedatabank, vóór de start van de 

werken. De vooraf berekening is een onderdeel van de 
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startverklaring. Vervolgens kan de verslaggever de papieren 

versie voorleggen aan de betrokkenen ter ondertekening. De 

verslaggever houdt deze ondertekende versie bij. 

De verslaggever stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de 

werken voltooid zijn en legt deze versie voor aan de 

aangifteplichtige ter goedkeuring. 

De verslaggever moet de EPB-aangifte definitief elektronisch 

indienen bij de energieprestatiedatabank. De uiterste 

indiendatum voor de EPB-aangifte is ten laatste 6 maanden na 

de voorlopige oplevering. 

De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte 

rapportering van de reële uitvoering van het project. Na de 

definitieve indiening kan de verslaggever de papieren, 

ondertekende versie van de aangifte bezorgen aan de 

aangifteplichtige.  

Het studiebureau Lambda Engineering is voor deze opdracht 

aangesteld. 

HOOFDSTUK 21 : WIJZIGINGEN EN NAUWKEURIG-

HEID DOCUMENTEN EN MEER- EN MINWERKEN 

Het lastenboek is zorgvuldig samengesteld en geldt als 

basisdocument waarop de bouw van het project zal 

geschieden. Samen met de bouwvergunning en nodige 

detailstudies (EPB, stabiliteit, technieken,...) vormt dit één 

geheel. 

Indien u toch wenst af te wijken van het standaard voorziene 

uitvoering, is dit mogelijk. Hiertoe wordt u uitgenodigd door de 

betreffende aannemer om deze zaken te bespreken. U wordt 

in elk geval uitgenodigd om volgende zaken te kiezen: 

- Binnendeuren 

- Keuken 

- Elektriciteit 

- Sanitair 

- Centrale verwarming 

- Vloeren en wandtegels 

Het is de koper niet toegestaan werken van om het even welke 

aard door derden te laten uitvoeren zonder instemming van de 

promotor.  Indien dit door de promotor wordt goedgekeurd, 

dienen deze door de koper minimaal 3 maanden na de 

oplevering van het appartement én de oplevering van de 

gemeenschappelijke delen te worden uitgevoerd in overleg met 

de architect. Wij wijzen u erop dat u een bouwvergunning 

benodigd heeft wat betreft wijzigingen inzake dragende 

binnenmuren. 

De bouwheer behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te 

brengen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De maten 
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op de tekeningen en plannen en de aanduidingen zijn steeds 

indicatief en niet bindend. Aangezien alle maten 

ruwbouwmaten zijn, wijzen wij u erop dat deze maten niet te 

gebruiken zijn voor het bestellen van stoffering, meubels,.. De 

op de tekening gebruikte meubels en inrichting dienen alleen 

ter informatie en zijn, tenzij aangegeven, niet in de 

aankoopprijs inbegrepen. Bij afwijkingen tussen het 

verkoopplan en het uitvoeringsplan primeert steeds het 

uitvoeringsplan. Er kunnen verschillen ontstaan tussen de 

bouwaanvraagplannnen, de uitvoeringsplannen en de 

effectieve werken, ingevolgde verschillende factoren zoals 

experten-berekeningen, sonderingen, (nieuwe) verplichtingen 

nutsmaatschappijen of de overheden,…  

Het is ook mogelijk dat er bijkomende of grotere technische 

kolommen noodzakelijk zijn om technische redenen (afscherming 

ventilatie, water, elektrische leidingen, gasleiding, signalisatie, 

…). Deze wijzigingen worden aanvaard als aanvaardbare 

verschillen. Ze zullen geen eis tot schadevergoeding, op welke 

wijze dan ook, kunnen rechtvaardigen.  

Op de architectuurplannen zijn eveneens nog niet alle 

technische kokers geïdentificeerd. Deze zijn echter noodzakelijk 

voor het goed functioneren van alle technieken van het gebouw. 

Deze worden na de bouwvergunning verder bepaald en 

gedimensioneerd door de Ingenieur Technieken. De koper dient 

er eveneens mee rekening te houden dat de 

muursamenstellingen meestal dikker zullen zijn dan op de 

plannen aangeduid om te kunnen voldoen aan de akoestische 

eisen. 

De koper kan slechts wijzigingen en bijbestellingen vragen in 

de mate dat de vooruitgang van de werken of de 

levertermijnen dit nog toelaten en voor zover de bouwvakken 

waarop deze betrekking hebben nog niet aangevangen zijn, of 

de bestellingen die er betrekking hebben op niet aangevangen 

zijn, of bestellingen die er betrekking op hebben nog niet 

werden geplaatst. De wijzigingen kunne betrekking hebben op 

de plannen en de voorzieningen van het gebouw, uitvoeringen 

of gebruikte materialen. De promotor kan nooit verplicht 

worden om correct uitgevoerde werkzaamheden af te breken.  

De eventuele wijzigingen zullen/moeten het voorwerp uitmaken 

van een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst waarin 

deze worden beschreven en de kostprijs en uitvoeringstermijn in 

min of meer worden vastgesteld.  

Wanneer wijzigingen bijkomend werk vereisen door architect, 

EPB-, ventilatie-, stabiliteitsexpert,… zal de kostprijs van de 

wijzigingen ook worden verhoogd met deze erelonen. 
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HOOFDSTUK 22 : OPLEVERTERMIJN EN OPLEVERING 

22.A. Materialen en uitvoeringswijzen 

De promotor is verantwoordelijk voor de keuze van de 

materialen en waarborgt de deugdelijkheid volgens de 

voorschriften van dit lastenboek. Bijkomende proeven of 

controles van gelijkvormigheden van bestaande normen 

dienaangaande zijn niet voorzien in de termijn en 

aannemingsprijs. Bij voorkeur zal gebruik worden gemaakt van 

materialen en/of uitvoeringen welke beschikken over de 

kwaliteitskenmerken BENOR en/of Atg. 

Voor zoverre hij kan aantonen dat hij tijdig de nodige 

reservaties en/of bestellingen heeft gedaan, kan hij de 

aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet 

meer, of niet tijdig leverbaar zijn van bepaalde materialen; hij 

mag de bouwheer opdragen een nieuwe keuze te maken. 

De promotor zal de werken uitvoeren volgens de algemeen 

geldende regels van goed vakmanschap, zich baserend op de 

uitvoeringsdocumenten. Hierbij wordt eveneens verwezen naar 

de van toepassing zijnde reglementeringen; normen (NBN) en 

richtlijnen van het WTCB (Technische voorschriften; ..). 

22.B. Aangestelde aannemers 

Alle werken dienen te worden toevertrouwd aan bekwame en 

geschoolde vaklui welke uitsluitend door de promotor gekozen 

worden. De aangestelde aannemers, onderaannemers en 

leveranciers zijn gebonden tegenover de promotor. De 

promotor blijft tegenover de koper volledig verantwoordelijk 

voor alle aan de aannemer opgedragen werken. 

De koper zal met deze aannemers, onderaannemers en/of 

leveranciers geen enkele rechtstreekse onderhandeling voeren; 

hij zal zich steeds tot de promotor wenden; ze niet kunnen alle 

hieruit volgende kosten op de koper verhaald worden. De 

koper kan uitsluitend werken met de door de promotor 

aangeduide aannemers; onderaannemers en/of leveranciers. 

22.C. Termijn 

Op het moment van verkoop wordt een indicatieve 

opleveringsdatum gegeven. Wij moeten daarbij de nodige 

reserve in acht nemen. Voor het uitvoeren van diverse werken 

(bv. metselwerk, pleisterwerken, chappe...- zijn wij afhankelijk 

van de weersomstandigheden en droogtermijnen. Wij dienen 

eveneens rekening te houden met diverse levertermijnen van 

materialen. In een latere afwerkingsfase kunnen deze termijnen 

nauwkeuriger worden bepaald. 

De uitvoeringstermijn wordt van rechtswege verlengd in 
volgende gevallen: 
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- wanneer de koper bijkomend werken of veranderingswerken 
verlangt. 

- wanneer de koper laattijdige keuzes van 
afwerkingsmaterialen doet 

- bij vertraging opgelopen door overmacht (niet limitatief; 
staking, oorlog, opstand, weerverlet, …) 

In al deze gevallen wordt de uitvoeringstermijn verlengd met 
het aantal verloren gegane werkdagen vermeerderd met 
minstens 30 werkdagen wegens desorganisatie van de werf en 
noodzaak tot hernieuwde opstart.  

22.D. Voorlopige Oplevering 

Wanneer de aannemer(s) van oordeel zijn dat de werken 

beëindigd zijn conform plannen, bestekken en de regels van 

goede praktijk, verzoekt hij de promotor en architect via 

aangetekende brief om hem op een voorgestelde dag en uur 

de voorlopige oplevering van de werken toe te staan. 

De voorlopige oplevering vindt plaats ten vroegste vijftien 

dagen na de datum waarop de aannemer de kennisgeving van 

de oplevering heeft verstuurd of het deurwaardersexploot 

heeft laten afgeven. 

De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw geldt 

echter als vermoeden dat de promotor stilzwijgend de 

voorlopige oplevering aanvaardt, behoudens tegenbewijs. De 

bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw voor de 

volledige voorlopige oplevering van de woonentiteit en 

algemene delen is derhalve onmogelijk. 

Bij de voorlopige oplevering doet de promotor, daarbij 

bijgestaan door de architect, samen met de aannemer(s) een 

rondgang in het gebouw en gaat hij over tot een nazicht van 

de goede uitvoering van de werken. 

De partijen komen overeen dat de voorlopige oplevering tussen 

hen geldt als een aanvaarding (goedkeuring) van de werken. 

Op dat ogenblik begint de bevrijdende tienjarige 

aansprakelijkheid van de aannemer te lopen. 

De promotor engageert zich ertoe de bouwtermijn zo kort 

mogelijk te houden cfr. de regels van de kunst en zal dit ook 

bedingen in de contracten met de aannemers. 

22.E. Definitieve Oplevering 

Na afloop van een periode van één jaar zal de aannemer(s) 

de promotor verzoeken om hen de definitieve oplevering toe 

te staan, waarvan net zoals voor wat betreft de voorlopige 

oplevering een tegensprekelijk proces-verbaal wordt 

opgemaakt. De aannemer verzoekt de promotor via 

aangetekende brief om hem op een voorgestelde dag en uur 

de definitieve oplevering van de werken toe te staan. 
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De opdrachtgever moet binnen de vijftien kalenderdagen 

nadat de aangetekende brief verstuurd is aan het verzoek 

gevolg geven. Doet hij dat niet, dan maant de aannemer hem 

daartoe aan via een deurwaardersexploot waarvan de kosten 

ten laste vallen van de opdrachtgever. 

De promotor wordt vermoed de eindoplevering te aanvaarden 

indien hij het geschreven verzoek van de aannemer om de 

oplevering op een gestelde datum te doen zonder gevolg heeft 

gelaten, en indien hij binnen vijftien dagen nadat hij door de 

aannemer daartoe bij deurwaardersexploot werd 

aangemaand op de daarin gestelde datum voor de oplevering 

niet is verschenen. 

De promotor verleent enkel maar definitieve oplevering als het 

vaststaat dat de aannemer alle gebreken heeft hersteld sinds 

de voorlopige oplevering werd bekomen of die daarin vermeld 

staan. Eventuele gebreken die zijn komen vast te staan door de 

eigenaars van de appartementen zullen evenzeer worden 

meegenomen in de gebrekenlijst. Normale vetusteit en 

gebruiksslijtages kunnen niet in rekening worden gebracht.  

Enkel problemen die tijdens de voorlopige oplevering zijn 

opgelijst of effectieve verborgen gebreken zoals van 

toepassing in de bepalingen van het Bouwrecht.  

22.F. Eigendomsregeling 

De promotor wordt eigenaar van het op te trekken gebouw 

naarmate de materialen in de grond of in het in aanbouw zijnde 

gebouw worden geplaatst en verwerkt. 

De aannemer is verplicht om zich te verzekeren tegen het risico 

van beschadiging of vernietiging van de woning en dit tot aan 

de voorlopige oplevering. 

De promotor wordt overeenkomstig de dwingende 

wetsbepalingen eigenaar van de opstallen naargelang de 

vordering van de werken. De partijen komen evenwel 

uitdrukkelijk overeen, zonder afbreuk te doen aan het 

eigendomsbegrip in de zin van de Wet Breyne, dat de afgifte 

van de sleutels en de toegang tot het pand slechts gebeuren bij 

de voorlopige oplevering (ingenottreding). 

De koper mag de gekochte goederen niet in bezit nemen, noch 

geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken 

vooraleer de volledige koopprijs is betaald.  

De promotor is er niet toe gehouden het appartement/garage 

of berging op te leveren en de sleutels te overhandigen 

vooraleer de koper de prijs heeft betaald, overeenkomstig de 

betalingsschaal. Elk uitstel, veroorzaakt door het niet betalen 

van de prijs, is uitsluitend ten laste van de koper. 
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22.G. Garagetaks 

Bij het niet kopen van een gesloten garagebox verbindt de 

koper zich ertoe de taks, die de gemeente eventueel oplegt op 

het ontbreken van een garage bij een appartement, te betalen. 

22.I. Verzekering 

 

Om een goede realisatie van de overeenkomst en de 

constructies te garanderen worden volgende verzekeringen 

afgesloten: 

 

✓  Garantie of voltooiingswaarborg wet Breyne 

✓  ABR – verzekering (waarborg tijdens de uitvoering van de 
werken voor alle partijen betrokken tijdens het bouwproces) 
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