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ONZE MANIER VAN WERKEN 

We vertrekken van vaste goed doordachte voorcreaties 

De manier van werken bij Groep Huyzentruyt bestaat erin dat wij met onze verschillende afdelingen 

steeds vertrekken vanuit een vast en goed doordacht ontwerp.  

De technische plannen eigen aan de woning of het appartement en horend bij het verkoopplan zijn 

goed doordacht en klaar voor uitvoering. 

Gezien wij intern de meest optimale indeling van de woning of het appartement nastreven en het 

harmonieuze karakter van het gebouw wensen te behouden zijn ruwbouwwijzigingen niet mogelijk. 

Elk project zit reeds in uitvoering.  

Wij brengen onze woningen en appartementen in verkoop vanaf de start van de grondwerken. Dit 

heeft als gevolg dat voor bovenvermelde realisatie reeds een stedenbouwkundige vergunning werd 

afgeleverd. Het prijsvoorstel opgesteld door Groep Huyzentruyt houdt rekening met de recente 

wetgeving en opgelegde energienormen op het moment van de bouwaanvraag. Het gebouw is 

ontworpen om te voldoen voor normaal akoestisch comfort. 

Keuzemogelijkheden in onze eigen interne toonzaal 

Afhankelijk van het moment van aankoop – namelijk de datum van de compromis – kan u voor de 

afwerking van uw appartement de materialen kiezen binnen het gamma in de toonzaal van Groep 

Huyzentruyt in Beveren-Leie. Dit geldt uiteraard niet voor reeds uitgevoerde of reeds bestelde werken.  

Keuzes zijn mogelijk tot 15 werkdagen voor het einde van de ruwbouwwerken. 

U kan in de toonzaal van Groep Huyzentruyt uw keuzes maken binnen het voorgestelde gamma van 

de toegewezen leverancier. Onze woonconsulenten nemen graag voor u de tijd om samen deze 

keuzes te maken, daarom gaat deze steeds door op afspraak.  

De woonconsulente zal meegeven tegen wanneer de nog mogelijke keuzes verwacht worden en u 

daarvoor uitnodigen. De definitieve materiaalkeuze wordt vastgelegd in een verrekeningsnota 

opgesteld op het einde van uw bezoek aan onze toonzaal. Op dat moment zal u gevraagd worden dit 

document te ondertekenen zodat de gemaakte keuzes kunnen vastgelegd worden bij de diverse 

leveranciers. Bij uitblijven van deze eventuele keuzes zal Groep Huyzentruyt overgaan tot de verdere 

afwerking van de woning of het appartement met een zelf gemaakte keuze uit het assortiment. 

In geval een keuze nog mogelijk is kan het zijn dat bepaalde keuzes aanleiding geven tot een 

verrekening. Mocht een eerder gemaakte keuze niet meer beschikbaar zijn dan is een nieuwe keuze 

aan de orde.   
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1 OPSTARTEN VAN DE WERF 

1.1 VEILIGHEID EN EPB 

De veiligheidscoördinator voor de uitvoering is voorzien. 

Deze coördinator heeft als taak om de gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of gelijktijdige 

uitvoering van werken door de aannemers op de werf te voorkomen en er op toe te zien dat de 

preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd. 

In het kader van zijn opdracht zal de veiligheidscoördinator: 

• Het veiligheids- & gezondheidsplan aanpassen volgens noodzaak tijdens uitvoering der 

werken; 

• Het coördinatiedagboek ‘veiligheid’ bijhouden en aanvullen; 

• Na de voorlopige oplevering het postinterventiedossier overdragen aan de bouwheer. 

Groep Huyzentruyt zal de risicoanalyse van haar werken, keuringsattesten van het gebruikte 

materieel, de administratieve gegevens van de onderneming, handleidingen, instructies voor 

onderhoud en de as-built plannen van haar uitgevoerde werken aan de veiligheidscoördinator 

overhandigen. Groep Huyzentruyt zal ook alles in het werk stellen opdat zij en haar personeel de 

werken zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. 

De EPB-verslaggever is voorzien. 

De ventilatie-verslaggever is voorzien; deze coördineert het ontwerp (keuze van ventilatiesysteem), de 

uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de ventilatieprestatie-eisen. 

Een blowerdoortest, om de luchtdichtheid van de appartementen te meten, is inbegrepen. Het 

resultaat van de blowerdoortest draagt bij tot het bereiken van de EPB-resultaten. Het tijdstip waarop 

de blowerdoortest wordt uitgevoerd wordt bepaald door Groep Huyzentruyt, de afwerkingsgraad van 

het appartement bepaalt immers mee het resultaat van de test en dus van het bereikte E-peil & S-peil. 

 



 

 

 

 
T

H
U

IS
 I

N
 B

E
T

A
A

L
B

A
A

R
 W

O
N

E
N

 

7 

1.2 WERFINRICHTING 

De werfinrichting omvat het aanvoeren van de nodige materialen. 

Groep Huyzentruyt voorziet zelf in elektriciteit en water tijdens de bouwwerken. 

Het uitpeilen van het appartement gebeurt op basis van een goedgekeurd inplantingsplan dat de 

bouwvergunning vergezelt. 

De inplanting gebeurt volgens een officieel meetplan van de landmeter. 

Bij het beëindigen van de werf wordt het resterend bouwafval, afkomstig van de werken uitgevoerd 

door Groep Huyzentruyt, opgehaald. 

2 GRONDWERKEN EN FUNDERING 

De funderingen worden uitgevoerd tot op vaste draagkrachtige grond op basis van de uitgevoerde 

grondsondering en stabiliteitsstudie opgemaakt door een gespecialiseerd studiebureau. 

De vloerplaat wordt uitgevoerd in gewapend steenslagbeton volgens ingenieursstudie. 

De koperen aardgeleider van de juiste diameter wordt in de funderingen aangebracht volgens het 

algemeen reglement op elektrische installaties (AREI). 
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3 RIOLERING EN PUTTEN 

Alle rioleringen worden uitgevoerd in dikwandige PVC (Benor-gekeurde) buizen. Alle leidingen geven 

uit in een controle-sifonput die afvoert naar de straatriool en dit volgens het systeem van gescheiden 

afvoeren voor afvalwater. De diameter van deze buizen wordt bepaald in functie van hun bestemming. 

De buizen worden aangesloten op de openbare straatriolering. De keuring van de riolering is 

inbegrepen. 

Opslag en hergebruik van hemelwater : er is een opslag van 10.000L regenwater voorzien ; het 

opgevangen regenwater wordt opnieuw gebruikt voor aansluiting op de gemeenschappelijke 

dienstkraan op het gelijkvloers of in de kelder.  

Infiltratie: de infiltratievoorziening, met noodoverlaat, wordt eveneens geplaatst in de groenzone 

tussen kelder en rooilijn. 

4 KELDERS 

Volgens de vergunde plannen is er een ondergrondse parkeerkelder voorzien.  

5 OPGAAND METSELWERK 

5.1 GEVELMETSELWERK, AFWERKING GEVELS EN BUITENPLAFONDS 

Alle gevels worden uitgevoerd met de meeste zorg en volgens de regels der kunst. 

Gevelmetselwerk is niet van toepassing 

De gevelafwerking bestaat voornamelijk uit witte sierpleister, afgewisseld met horizontale stroken van 

lichtgrijs zichtbeton, definitieve kleur en textuur te bepalen door architect en Groep Huyzentruyt, na 

voorlegging van stalen ; het gevelbeeld aan straatzijde wordt voltooid met verticale stijlen in hardhout 

of thermowood, volgens aanduiding op de plannen.  

De afwerking van het buitenplafond boven gelijkvloers wordt afgewerkt met witte sierpleister, zelfde 

structuur en kleur als de geveldelen zoals hierboven beschreven. De onderzijde van de 

vrijhangende balkons op de verdiepingen wordt uitgevoerd in zelfde materiaal als de horizontale 

gevelstroken, hiervoor beschreven. 

5.2 BINNENMETSELWERK 

Het binnenmetselwerk wordt opgetrokken in bouwblokken van keramiek, beton, silicaat of vol gips, de 

afmetingen variëren naargelang de functie. 

De verwerking is gelijmd of gemetseld en/of aangepast in functie van het gebruikte materiaal. 

Materialen kunnen ter plaatse worden verwerkt, ter plaatse worden gegoten of in het atelier worden 

geprefabriceerd om op de werf te monteren.  

De nodige waterkeringen zijn voorzien om vochtindringing tegen te gaan. 

Scheidingsmuren tussen appartementen worden akoestisch geïsoleerd door het gebruik van 40 mm 

dikke vormvaste platen van minerale wol om een normaal akoestisch comfort te garanderen. 
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6 BETONWERKEN 

Behalve voornoemde metselwerken krijgt de structuur van het gebouw ook vorm via kolommen, 

lateien, balken en draagvloeren in gewapend beton en/of staal, volgens studie opgemaakt door de 

stabiliteitsingenieur. Dit plan primeert op het plan van de architect. 

Waar balken of liggers zich geheel of gedeeltelijk onder de verdiepingsvloer bevinden en waar 

voorzien is om de plafonds te pleisteren worden deze structuurelementen verder afgewerkt, in ruimtes 

waarin niet voorzien is om het plafond te pleisteren worden deze balken of liggers zichtbaar gelaten 

en niet verder afgewerkt. 

De aanzethoogte van buitenschrijnwerk op verdieping kan beïnvloed worden door de hoogte van 

onderliggende metalen liggers of omgekeerde balken.  

7 ISOLATIE 

De isolatie voor vloer-, spouw- en dakopbouw wordt voorzien volgens de voorschriften uit de 

energieprestatierichtlijn en de voorberekening door de aangestelde energieverslaggever. 

Het appartement voldoet aan de EPB-regelgeving, die van toepassing is op het moment van het 

indienen van het bouwaanvraagdossier, d.m.v. een voldoende dikte van de uitgevoerde vloerisolatie, 

de spouwisolatie en de dakisolatie in combinatie met isolerende dubbele beglazing van het 

kwalitatieve buitenschrijnwerk en tevens d.m.v. het voorziene ventilatiesysteem. 

8 DORPELS EN TABLETTEN 

De deur- en raamdorpels op begane grond zijn voorzien in blauwe hardsteen (arduin), dikte 5 cm. 

De bovenzijde van de dorpels is geschuurd en waar nodig onderaan voorzien van een druipgroef. 

Doorlopende dorpelgehelen worden opgedeeld in afzonderlijke delen van max. +/- 150 cm. De 

doorsnede van de dorpels is rechthoekig en zij worden met lichte helling geplaatst. De dorpels van 

buitendeuren worden voorzien van een aangelijmde opstand. 

In geval andere gevelbekledingen voorzien zijn (gevelbepleistering, houten planchetten,…), of in het 

geval het aanwenden van dorpels in blauwe hardsteen constructief niet aangewezen is, worden de 

dorpels op schoot uitgevoerd in aluminium.  

Ramen die uitgeven op de vrijhangende balkons (geprefabriceerd in zichtbeton) worden geplaatst op 

een in het prefabbalkon geïntegreerde opstand. 

Raamtabletten: (voor ramen op schoot) 

Tabletten of vensterbanken aan binnenzijde van ramen waarvan de onderzijde boven het afgewerkte 

vloerpeil komt, worden uitgevoerd in blauwe hardsteen dikte 2 cm. In geval van ingepleisterd 

buitenschrijnwerk worden de raamtabletten tussen de dagkanten geplaatst ; tabletten komen 2 à 3 cm 

buiten het gepleisterde vlak. 

9 KAPCONSTRUCTIE 

Niet van toepassing. 

10 REGENWATERAFVOEREN 

De regenwaterafvoeren worden onzichtbaar weggewerkt achter de gevelafwerking. 
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11 DAKBEDEKKING 

11.1 HELLENDE DAKEN 

Niet van toepassing. 

11.2 PLATTE DAKEN 

Voor het platte dak is de opbouw als volgt: 

- Hellingschape 

- Dampscherm 

- Isolatie (polyisocyanuraat of gelijkwaardig) 

- Dichting van het dakvlak in polyesterroofing 

- Dichting van de opstanden (gedeelte boven het dakvlak + de muurbreedte) wordt analoog 

aan de dichting van het dakvlak uitgevoerd 

- Dakrandafwerking met klassiek zwart aluminium dakrandprofiel 

- Regenwaterafvoer: zie punt 10 

Bovenstaande productomschrijvingen aangaande dakdichting zijn louter indicatief. Groep Huyzentruyt 

is gerechtigd andere gelijkwaardige materialen (zoals kunststof, EPDM,…) dan hierboven beschreven 

te gebruiken voor afdichting van de platte daken. 

12 NIET-DRAGENDE BINNENMUREN 

Deze worden uitgevoerd in massieve gipsblokken van 10 cm dikte. 

Deze blokken worden gelisseerd (m.a.w. ontstoffen, enduiren of affilmen enz is ten laste van de 

schilder aangesteld door de bouwheer). 

13 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Privatieven 

De elektrische installatie voldoet aan alle voorschriften van de stroomverdeler: 

• Zekeringenkast 

• Automatische zekeringen 

• Verliesstroomschakelaars 

Alle bedradingen worden geplaatst in PP buizen en ingewerkt in de muur. Voor niet-bepleisterde 

muren in de bergingen worden de buizen in opbouw geplaatst. 

De volledige installatie is geaard d.m.v. een koperen lus (zie punt 03 grondwerken en fundering) en dit 

voor alle toestellen die volgens de wetgeving moeten geaard zijn. 

De keuring van de elektrische installatie is voorzien. 

Volgende installatie is voorzien met stopcontacten en schakelaars van het merk ‘Niko’ type ‘Original 

White/Cream’.  

In alle vertrekken en appartementen is er gekozen om te werken met een vastgelegd lichtplan, 

opgemaakt door Modular. Alle lichtpunten zijn voorzien met kernboringen en inbouw Modular-

lichtarmaturen. De posities van de lichtpunten liggen vast en zijn niet aanpasbaar. Bijkomende 

boringen in de draagvloeren zijn niet toegestaan omwille van de opgemaakte ingenieursstudie. Wat de 

armaturen betreft zal er in de toonzaal van Groep Huyzentruyt – al dan niet tegen meerprijs - uit een 

gamma van Modular kunnen gekozen worden.  
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Alle terrassen worden volgens het vastgelegd lichtplan tegen de buitenmuren voorzien van passende 

armaturen.  

De verlichting en bediening ervan zal domotica-klaar geïnstalleerd worden. Dit betekent dat we voor 

ieder appartement kijken om de bekabeling apart naar de elektriciteitskast brengen. Het domotica-

systeem op zich is niet voorzien, maar tegen meerprijs wel verkrijgbaar.  

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform het technisch plan in bijlage. Wijzigingen aan dit 

plan zijn niet mogelijk. 

Stopcontacten in de appartementen zijn voorzien volgens aanduiding op de technische plannen. Voor 

elk toestel in de keuken is een (afzonderlijke) voeding en/of stopcontact voorzien, volgens aanduiding 

op het technisch keukenplan. In de technische ruimte is een afzonderlijk stopcontact voorzien voor de 

ventilatiegroep en de verwarmingsketel. In elke privatieve berging (op gelijkvloers of in de kelder) is 

een lichtpunt en dubbel stopcontact voorzien, gekoppeld aan de privatieve teller. 

Op elke parkeerplaats is een laadpunt voorzien onder de vorm van een afzonderlijk gezekerd en aan 

de privatieve teller gekoppeld en met slot/sleutel afsluitbaar stopcontact, met vermogen tot 3,7 kW.  

Het leveren en plaatsen van rookmelders volgens NBN EN 14604 is inbegrepen in de prijs. De 

aanduiding op de plannen is steeds volgens de gangbare reglementering van de verschillende 

gewesten. 

Er wordt in elk appartement een parlefonie-videofonie voorzien met een kleurenscherm. 

Gemeenschappelijk 

Alle verlichtingsarmaturen, noodverlichting, brandpreventie zijn voorzien in de gemene delen volgens 

de normen. Er worden bewegingsdetectoren voorzien voor alle toegangswegen, zoals inkomsas, hall 

lift, hallen, en voor alle gemeenschappelijke vertrekken. 

De ingangsdeur (voorbij het brievenbusensemble) van het appartementsgebouw is uitgerust met een 

elektrisch bediende deuropener, te bedienen vanuit ieder appartement. 

Er wordt een elektrische lift geplaatst voor min. 6 personen, beantwoordend aan de vigerende 

wetgeving. In de liftkooien is een noodtelefoon geïnstalleerd. De liften hebben een glijdende vertrek en 

stop en zijn voorzien van verdiepingsaanduiding. 

14 VERWARMING 

De verwarmingsinstallatie is op aardgas, met een afzonderlijke wandketel per woonunit. De wettelijke 

keuring van de installatie is inbegrepen.  

De condenserende gaswandketel merk Bulex type ThermoMaster 25/30, verzekert de productie van 

het sanitair warm water voor keukenkraan en kranen op de sanitaire toestellen in de badkamer(s), en 

zorgt voor het warm water in de watervoerende buizen van de vloerverwarming in de leefruimtes, 

badkamer en slaapkamers.   

De ketel levert 14 l/min. aan sanitair warm water van 40°C. Indien de koper sanitaire toestellen 

voorziet die een hoger debiet vereisen (of vb. zo aanwezig, bad en douche gelijktijdig wenst te 

voeden) dient een andere ketel te worden voorzien. Dit houdt een meerprijs in.  

De vloerverwarming, weersafhankelijk geregeld, wordt geconfigureerd met 2 kringen, bediend met 

afzonderlijke thermostaten. Een eerste kring wordt voorzien voor living en keuken, met thermostaat 

type MiPro Sense. Een tweede kring, met thermostaat type MiPro Sense Remote in de badkamer, 

bedient badkamer en slaapkamers. 

De spoed van de watervoerende buizen wordt aangepast in functie van de vloerafwerking : 

keramische tegels of parket. 



 

 

 

 
T

H
U

IS
 I

N
 B

E
T

A
A

L
B

A
A

R
 W

O
N

E
N

 

12 

In de badkamer wordt een afzonderlijk stopcontact voorzien, waarin men een tegen meerprijs 

verkrijgbare (handdoek)radiator kan inpluggen. 

Bij een buitentemperatuur van -10°C, worden volgende binnentemperatuur verzekerd: 

Living  21°C 

Keuken  21°C 

Badkamer 24°C 

Slaapkamers 18°C 

15 BEVLOERING EN FAIENCES 

Privatieven 

In de leefruimtes, inclusief keuken, hallen, slaapkamers is parket voorzien met een handelswaarde, 

geleverd een geplaatst, van € 100,-/m² (plinten met handelswaarde, geleverd en geplaatst, van € 15,-

/m²) te kiezen uit het standaard gamma in de toonzaal van Groep Huyzentruyt, inclusief bijhorende 

plinten of schilderplinten, en met inbegrip van de nodige stop- of overgangsprofielen. Het parket wordt 

geplaatst op een dekvloer van zandcementchape. 

De vloeren en plinten in toilet(ten) en (technische) bergingen, te kiezen uit een standaardgamma, 

bestaan uit in de massa gebakken keramische vloertegels. De vloer is te kiezen uit een gamma met 

een handelswaarde 30,00 €/m² excl. BTW, formaat begrepen tussen 30x30 cm en 60x60 cm. 

Alle vloertegels worden gelegd in een gestabiliseerd zandbed of gelijmd op de chape en dit in klassiek 

recht verband. Bijhorende keramische plinten zijn voorzien in de betegelde ruimtes. De hoogte van de 

plinten moet aangepast zijn aan de hoogte waarop eventuele vochtschermen zijn ingemetst. 

De faiences van de badkamer zijn te kiezen in de toonzaal van Groep Huyzentruyt, uit een gamma 

met een handelswaarde tot 30,00 €/m². Faience voor de douche wordt voorzien als plafondhoge 

bekleding van de metselwerkmuren in de omtrek van de douchetub, geplaatst op waterdicht vlies. 

De terrassen van worden afgewerkt met hardhouten terrasplanken, onzichtbaar bevestigd. 

Leveren en plaatsen van keukenfaience is niet in de bouwkost opgenomen. 

Gemeenschappelijk 

Groep Huyzentruyt zal de vloer in de gemeenschappelijke delen kiezen, behalve in de kelder; deze 

wordt uitgevoerd met een keramische vloertegel (lichtgrijze tint), met ingewerkt vloermatkader ter 

hoogte van de inkomdeur. 

De trappen in het gebouw worden uitgevoerd in gladde beton, elke trede is voorzien van een 

antislipboord.  
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16 PLEISTERWERKEN 

In het appartement wordt pleisterwerk voorzien op alle snelbouwmuren (in gebakken aarde) en op 

betonnen binnen- en buitenmuren. Wanden in Isolava worden gelisseerd (klaar voor de schilder). 

Wanden van kalkzandsteen worden afgewerkt met een dunpleister. 

Alle buitenhoeken worden door metalen profielen versterkt. 

De plafonds in de appartementen zijn afgewerkt met spuitpleisterwerk, met uitzondering van de 

lokalen waar een verlaagd plafond voorzien wordt. 

Verlaagde plafonds worden afgewerkt klaar voor de schilder : naden en gaten dienen door schilder 

opgestopt te worden. 

Bij de opbouw van het gebouw kan de aannemer, volgens noodwendigheid, bij de plaatsing van de 

technische leidingen, allerhande verlaagde plafonds toevoegen en/of weglaten. 

17 SANITAIRE INRICHTING EN VENTILATIE 

Deze post omvat alle waterleidingen van het type buis-in-buis. 

Volgende leidingen zijn voorzien: 

Omschrijving koud stadswater warm stadswater regenwater 

Toilet 1   

Handwasbakje 1   

Keuken 1 1  

Wasmachine  1   

Lavabo 1 1  

Douche 1 1  

CV-ketel 1   

Gemeensch. dienstkraan   1 
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Alle tappunten in de privatieven worden voorzien op stadswater. 

De dienstkraan in de gemeenschappelijke berging voor huisvuil wordt gevoed door een putpomp of 

bovengrondse hydrofoorgroep ; bij gebrek aan hemelwater zal automatisch worden overgeschakeld 

op stadswater, of zal de regenput worden bijgevuld met stadswater. 

De nodige afvoeren in overeenstemming met de aanvoerleidingen worden voorzien. 

De nodige terugslagkleppen op de waterleiding worden geplaatst conform de reglementen van de 

watermaatschappij. 

Een drukregelaar voor veilige aansluiting op het waterleidingnet is voorzien. 

De sanitaire toestellen worden geplaatst op de posities zoals voorzien op technische plan in bijlage. 

Afhankelijk van het moment van definitieve aankoop van het appartement kan de positie van 

toestellen in de badkamer aangepast worden indien de gevraagde aanpassing technisch haalbaar is. 

De omschreven sanitaire toestellen (hangtoilet, badkamermeubel, douche en handwasbakje) zijn 

voorzien zoals opgenomen op de technische plannen. Een variante keuze kan gemaakt worden in de 

toonzaal van Groep Huyzentruyt. 

Alle voorzieningen voor de ventilatie van de ruimtes zijn aanwezig. Er is een mechanische toevoer en 

afvoer van lucht voorzien (systeem D). De noodzakelijke debieten voor de toevoer en de afvoer van 

de lucht zijn conform de normen. De ventilatie-unit wordt geplaatst in de berging en blijft zichtbaar, 

evenals de collectoren van de sanitaire en verwarmingsinstallatie. 

18 VOEGWERKEN 

Niet van toepassing.  

19 BUITENSCHRIJNWERK 

Buitendeuren 

Alle buitendeuren worden uitgevoerd met gepreanodiseerde aluminium profielen. De kleur aan 

binnen- en buitenzijde is zwart. 

De algemene inkomdeur naar de appartementen situeert zich langs de Strandlaan ; de deur is volledig 

beglaasd, zoals getoond op de gevelplannen. Deze deur wordt uitgerust met rolslot, en is dus niet 

volledig afsluitbaar, omwille van de bereikbaarheid van de brievenbussen. 

De sasdeur, of tweede inkomdeur (voorbij de brievenbussen) is ontworpen met zijlicht, en wordt 

uitgerust met een elektrisch slot met deuropener, op afstand te bedienen via de binnenunits van de 

videofooninstallatie, alsook te bedienen met sleutel vanaf de publieke kant ; deze deur kan vanaf 

privatieve zijde ook bediend worden met gewone deurkruk.  

De deur van de fietsenberging, van buitenaf bereikbaar vanaf de Smeyerslaan, is eveneens volledig 

beglaasd. De deur is aan binnenzijde voorzien van een paniekkruk ; op de buitenkant wordt een vaste 

knop of kruk geplaatst ; de deur is van buitenaf enkel te openen met sleutel. 

Naast de sectionaalpoort die toegang geeft tot de parkeerkelder, wordt een afzonderlijke loopdeur 

geplaatst. Ook deze deur aan binnenzijde voorzien van een paniekkruk ; op de buitenkant wordt een 

vaste knop of kruk geplaatst ; de deur is van buitenaf enkel te openen met sleutel. 

Er wordt eenzelfde veiligheidssleutel (in 3 exemplaren) voorzien om zowel de gemeenschappelijke 

sasdeur (tweede inkomdeur), deur van de fietsenberging, deur van de privatieve berging en de 

privatieve inkomdeur te openen.  
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Ramen 

Alle ramen worden uitgevoerd met gepreanodiseerde aluminium profielen, gelakt in zwart aan binnen- 

en buitenzijde. De functionaliteiten zijn zoals voorzien op plan: vast, draai-kip, schuif. 

Toegang tot de terrassen is met een overstap. Maximaal hoogteverschil van de overstap bedraagt +/- 

20 cm. 

Afmetingen benaderend volgens type, plan of voorontwerp. De ramen worden voorzien van brede 

glasslagen voor dubbele beglazing en van het nodige beslagwerk dat aan zijn functie zal 

beantwoorden. 

Er wordt overal een super-isolerende en zonwerende beglazing voorzien met een U-waarde 1.0 

W/m²K. Dikte en type van de glazen zijn volgens de nieuwe veiligheidsnorm NBN S23-002 te bepalen. 

Extra gelaagd glas (binnenzijde en/of buitenzijde) op het gelijkvloers en de verdieping waar nodig. 

Algemeen: voorziene beglazing ramen en deuren: klaar glas. 

Borstweringen zijn waar nodig voorzien en worden uitgevoerd in ingeklemd klaar glas ; de glasplaten 

worden onderaan met klemprofielen vastgezet op de balkonranden. 

Op alle ramen van elk appartement wordt een lege screenkast voorzien. Dit geeft de bewoners de 

mogelijkheid om toekomstig een zonwerend of verduisterend oprolbaar screendoek te laten plaatsen. 

Desgewenst kan de koper dit meteen tegen meerprijs laten uitvoeren. De kleur van de screendoeken 

is omwille van de harmonie voor het gebouw overal identiek, en wordt door de verkoper-

bouwpromotor gekozen uit het gamma van de leverancier.  

20 BINNENSCHRIJNWERK 

Privatieven 

Het binnenschrijnwerk omvat onder andere het afwerken van de deuren en ramen binnen het 

appartement. 

Alle binnendeuren zijn voorzien in plafondhoge geplamuurde hardboard (schilderdeuren), met 

binnenkast in multiplex. De krukken en slotplaten zijn in inox, L- of C-shape, diameter 19mm, de 

scharnieren zijn aluminiumkleurig. Verschillende alternatieven kunnen gekozen worden in de toonzaal 

van Groep Huyzentruyt. 

De hang WC wordt voorzien van een MDF-uitbekleding tot op halve hoogte.  

Ramen worden niet uitgekast, ze worden 3-zijdig uitgepleisterd. 

 

Gemeenschappelijk 

De inkomdeuren van de appartementen zijn volkerndeuren RF30, aan hallzijde uitgerust met bolkruk, 

aan privatieve zijde voorzien van een kruk. Deze deuren worden uitgerust met veiligheidscilinder en 

veiligheidsrozas. 

Een brievenbusensemble in zwart gelakt metaal wordt opgehangen in de gemeenschappelijke inkom 

op het gelijkvloers. Op elke brievenbus wordt een busnummer en naamkaarthoudertje aangebracht, 

en voorzien van een brievenbusslotje (met sleutel buiten algemeen sleutelplan). 

De buitenunit van de videofooninstallatie wordt al dan niet geïntegreerd in dit brievenbusensemble. 
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21 KEUKEN 

Bij ieder appartement hoort een uitgekiend keukenplan, opgemaakt door keukenleverancier Kaster 

Keukens. 

Het leveren en plaatsen van keukenmeubilair (incl. inox gootsteen + ééngreepsmengkraan) met 

composieten werkblad en elektrische apparaten (vaatwasmachine, kookplaat, recirculatie dampkap, 

oven en frigo) wordt uitgevoerd volgens voorontworpen opstelling, en vertegenwoordigt een 

handelswaarde van:  

App 1.1/2.1/3/1: €12.500 (excl. BTW)  

App 1.2/2.2/3.2: €12.500 (excl. BTW)  

App 1.3/2.3/3.3: €10.000 (excl. BTW) 

App 1.4/2.4/3.4: €12.500 (excl. BTW) 

App 4.2: €17.500 (excl. BTW) 

App 5.1: €15.000 (excl. BTW)  

Er wordt geen gasleiding voorzien naar de keuken; een elektrische voeding voor de kookplaat is wel 

voorzien. Voor elke keuken zijn 2 extra stopcontacten voorzien voor eventuele plaatsing van een 

Quooker kraan met filter. Een Quooker kraan kan tegen meerprijs worden gekozen. 

Plannen van de keuken en grafische voorstelling: zie bijlage. 

Voor ieder appartement is er een keukenplan op maat ontworpen, waarbij de keukenindeling vast 

bepaald werd. Deze plannen zijn ter beschikking op eenvoudige aanvraag.  Binnen de toonzaal van 

Groep Huyzentruyt kunnen de toekomstige kopers hun keuken verder personaliseren door een keuze 

te maken qua kleuren en materialen. Er kan een keuze gemaakt worden op vlak van materialen en 

kleuren van de kastfronten, werkblad, elektrische toestellen en keukenkraan. 

Het technische plan is opgesteld in functie van de ontworpen keuken en kan niet worden aangepast. 



 

 

 

 
T

H
U

IS
 I

N
 B

E
T

A
A

L
B

A
A

R
 W

O
N

E
N

 

17 

22 SCHILDERWERKEN 

Er zijn geen schilderwerken voorzien in de privatieve delen. 

23 ENERGIE PRESTATIE REGELGEVING 

Ventilatie: 

In het kader van de Energie Prestatie Regelgeving en NBN D50-001 (ventilatievoorzieningen in 

woongebouwen) wordt het appartement voorzien van de nodige ventilatie. 

Volgens deze norm dient er voldoende toevoer, doorvoer en afvoer van lucht voorzien te worden. 

Binnen de voorziene ventilatiemogelijkheden wordt gekozen voor een vraaggestuurd D-systeem. 

De afvoer van lucht is vraaggestuurd mechanisch voorzien door middel van een ventilatietoestel 

(geplaatst in de berging), en wordt geleid via toe- en afvoermonden, en ingewerkte lucht kanalen. De 

luchtkanalen, die worden aangesloten op het toestel in de berging, blijven zichtbaar. 

Toevoer wordt voorzien via de ‘droge’ ruimtes (living, slaapkamer), afvoer voor alle ‘natte’ ruimtes 

(keuken, WC, badkamer, berging). Doorvoer wordt gerealiseerd via een luchtdoorvoer onder de 

binnendeuren tussen alle ruimtes (via een speling van ongeveer 10mm). 

Om een goeie werking van de ventilatievoorziening te verzekeren moet de ventilator permanent in 

werking zijn. 

 

PV-panelen: 

Om te voldoen inzake de Energie Prestatie Regelgeving wordt er op het dak een PV-installatie 

(fotovoltaïsche zonnepanelen + micro-omvormer of standaardomvormer (geplaatst in nabijheid 

zekeringskast) voorzien. 

Voor alle appartementen (met uitzondering van app. 1.4 / app. 2.4 / app.3.4 / app. 4.2 en app. 5.1) 

wordt 2 x 330 Wp voorzien ; voor app. 5.1 is 3x330 Wp voorzien ; voor de overige appartementen zijn 

geen PV-panelen voorzien. 

24 BORSTWERING 

Leuningen - balustrades op de balkonranden bieden een bescherming tegen het vallen van personen 

en bestaan uit klaar glas. De borstwering wordt opgebouwd uit naast elkaar geplaatste klare 

glasplaten, onderaan ingeklemd in een metalen profiel, systeem en model afhankelijk van de gekozen 

fabrikant. De afmetingen beantwoorden aan de norm NBN B 03-004. Toepassing: aan balkons, 

toegankelijke dakterrassen. 

Tussen de privatief te gebruiken terrassen, volgens indeling op de plannen, wordt een terrasscherm 

geplaatst. Deze schermen zijn van ondoorzichtig glas, reiken tot een hoogte van maximaal 1,80 m 

boven de terrasvloer, en zitten gevat in een zwart gelakt metalen frame. 
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25 OMGEVINGSAANLEG EN GEMEENSCHAPPELIJKE 

VOORZIENINGEN 

Gemeenschappelijke voorzieningen en omgevingsaanleg: 

• De toegang tot de ondergrondse parkeerkelder wordt uitgevoerd met ter plaatse gestort beton, 

waarvan vloer met geborsteld oppervlak (en is voorzien van een basis verwarming voor 

gebruik bij vorst) 

• In de vloer van de inrijhelling zijn vloerspots langs de buitenomtrek ingewerkt, volgens 

lichtstudie. 

• Op het gelijkvloers is een gemeenschappelijke fietsenberging voorzien, van buitenaf 

bereikbaar vanaf de Smeyerslaan, via een dolomietpad tussen rooilijn en voorbouwlijn en 

verder tot de toegangsdeur met een betegeld pad ; in de fietsenberging zijn 24 genummerde 

fietsbeugels voorzien  

• Langs de Smeyerslaan, in de zone tussen rooilijn en voorbouwlijn zijn 4 parkeerplaatsen 

voorzien, toegewezen aan de handelsruimte ; deze worden aangelegd met kunststofgrasdallen 

; deze worden ingezaaid met gras. 

• De overgebleven zone tussen rooilijn en voorbouw wordt aangelegd met streekeigen vegetatie 

en/of grassoorten. 

• De algemene inkom met brievenbusensemble en videofooninstallatie is bereikbaar via een met 

tegels geplaveid toeganspad. 

 

26 ANDERE KOSTEN 

Met het oogpunt op het ontzorgen van onze klanten werd er voor gekozen om de aansluitingen van 

water, elektriciteit en gas alsook telecommunicatie door Groep Huyzentruyt uit te voeren. Deze kosten 

zitten inbegrepen in het contractbedrag.   
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27 ALGEMENE OPMERKINGEN 

PLANNEN 

Bij alle opgegeven afmetingen dienen de specifieke toleranties in acht genomen worden (gebruikte 

stenen, dakpannen, houtsecties, voegen, …).  

Afmetingen en hoogtematen kunnen variëren ten gevolge van modulaire maten van de gebruikte 

materialen. De op plan aangebrachte afmetingen houden geen rekening met deze toleranties en zijn 

steeds afmetingen tussen ruwbouwelementen, zij kunnen geen aanleiding geven tot enige 

verrekening. 

Uitvoeringsplannen en nota’s min- of meerwerken primeren ten opzichte van architectuurplannen. 

Het lastenboek primeert ten opzichte van de plannen. Afbeeldingen zijn louter ter illustratie. 

MATERIAALKEUZE 

De totaliteit van de in het basislastenboek opgenomen werkzaamheden wordt integraal uitgevoerd 

door Groep Huyzentruyt, minwerken zijn bijgevolg nooit van toepassing. De materiaalkeuze is 

afhankelijk van de bouwtechnische mogelijkheden en gebeurt in onderling overleg met, en onder 

begeleiding van Groep Huyzentruyt. 

Afhankelijk van de aard en omvang van het gekozen meerwerk zal mogelijks een termijnverlenging 

noodzakelijk zijn. Zonder tegenbericht dient U uit te gaan van volgende termijnverlengingen indien 

onderstaande keuzes aan de orde zijn : 

Vloerverwarming : + 20 werkdagen na aansluiten en indienststellen van alle nutsleidingen 

Laminaat : + 15 werkdagen 

Half-massief parket : + 25 werkdagen 

Stijldeuren en glasdeuren : + 30 werkdagen 

Keuken : afhankelijk van de gemaakte keuzes 

WIJZIGINGEN 

Indien Groep Huyzentruyt het om technische redenen nodig acht om beperkte wijzigingen aan de 

plannen aan te brengen, kan dit zonder dat de kopers hiertegen verhaal kunnen inbrengen. 

Groep Huyzentruyt behoudt zich het recht voor om eventueel variante uitvoeringswijzen te voorzien 

indien deze worden opgelegd door administratieve overheden. Zij behoudt zich tevens het recht voor 

om sommige in het bestek voorziene materialen of uitvoeringsmethoden te vervangen door 

evenwaardige. Eventuele merknamen die in het lastenboek zijn opgenomen zijn louter ten 

informatieve titel. 

Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, voor de voorlopige oplevering te 

laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toestemming van de promotor. 

In het geval de koper voorziene binnenwerken toch in eigen beheer wenst uit te voeren dan kan dit 

enkel voor die posten die geen impact hebben op de EPB en geen keuring behoeven en voor zover 

die posten de globale planning van Groep Huyzentruyt niet beïnvloeden. Tevens kunnen deze werken 

pas worden uitgevoerd na de voorlopige oplevering van het appartement. Voor de uitsluiting van deze 

posten en vervanging door een uitvoering in eigen beheer, wordt geen minwaarde toegekend.  

Groep Huyzentruyt heeft het recht meerwerken of wijzigende werken niet te aanvaarden zonder 

voorafgaandelijk akkoord over de termijnverlenging. 

DIVERSE 

Gedurende de eerste 3 jaar na de voorlopige oplevering van de woning of appartement dient de klant 

de normale en toelaatbare zettingen (zie WTCB) van een nieuw gebouw te gedogen zonder 

schadevergoeding van de aannemer aan de koper. 
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Schilderwerken (binnen en buiten), haard, mobiele wanden, meubilair, omgevingswerken, 

draadafsluiting, beplanting, ... zijn behoudens afzonderlijke vermelding in het lastenboek niet 

inbegrepen. Aanduidingen op de plannen hieromtrent zijn louter informatief. De pleisterwerken 

verstaan zich “klaar voor de schilder”, niet schilderklaar.  

De pleisterwerken worden standaard uitgevoerd volgens volgende criteria : afwerkingsgraad niveau 2 

en vlakheid klasse 3. De opstopwerken van het pleisterwerk omvat het aansluiten van bv pleisterwerk 

tegen tabletten, tegen een zolderluik,….  

Kleuren, tinten en texturen : het uiteindelijke aspect van gekleurde oppervlaktes varieert naar gelang 

de ondergrond. Er zijn kleurverschillen waar te nemen tussen ruwe en gladde ondergrond, tussen 

verschillende ondergronden (hout-pvc-alu), enz. Dergelijke verschillen in kleurwaarneming zijn 

onvermijdelijk. Afhankelijk van de voor het project aangeduide leverancier kunnen definitieve kleuren, 

tinten en texturen variëren van diegene die beschreven werden. 

Voor het onderhoud van het appartement verwijzen wij u graag naar de WTCB-gids. Inzake het 

beoordelen van de uitgevoerde werken verwijzen wij naar de respectievelijke criteria opgegeven door 

de fabrikanten en/of naar de geldende normen.  

OPLEVERING 

Na de oplevering is het belangrijk het omgevingsklimaat van het appartement doorheen de 

verschillende seizoenen op hetzelfde peil te houden. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 45 

en 65% te bedragen. Eveneens dient de bouwheer de nodige stappen te ondernemen om alle 

vochtgevoelige elementen tijdig te behandelen, zoals niet vernist hout, niet geschilderde deuren,…  

Het appartement wordt borstelschoon opgeleverd. 

Alle vloerbekleding wordt gereinigd evenals de betegeling aan bad en/of douche. De ramen en 

buitendeuren worden grondig gekuist. De keuken wordt stofvrij afgewassen. 

 


