
 

Appartementsgebouw – Boomstraat 37 2880 Bornem         12/05/2022   
VERKOOPLASTENBOEK 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

  AA pp pp aa rr tt ee mm ee nn tt ss gg ee bb oo uu ww                                             
 
 
  
 

Boomstraat 37 
 

2880 Bornem 
 
 
 
 

VERKOOPLASTENBOEK 
 
 

 

 
 
 
 



 

Appartementsgebouw – Boomstraat 37 2880 Bornem         12/05/2022   
VERKOOPLASTENBOEK 

2 
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4. Electriciteit 

5. Sanitair 

6. Verwarming 

7. Buitenschrijnwerk 

8. Meubileringen – binnenschrijnwerk 

9. Schilderwerken 

10. Verkoopsafspraken 

 

 

 

 

     0.  Algemeen 

      0.1.       Erelonen 
 

- De erelonen van de architect, de ingenieur, de veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving 
zijn vervat in de verkoopprijzen van de appartementen. 
- Het behoort tot de mogelijkheden dat bij wijzigingen, indien toegestaan, er extra erelonen 
voor uitgevoerde studies/tekeningen worden doorgerekend. 

 
   

1. Ruwbouw 
 

1.1. Studie 
 

- Afvoer grond gebeurt volgens geldende wettelijke voorwaarden. 
- Plaatsbeschrijving wordt opgemaakt met aangrenzende woningen + openbaar domein 

 
 

1.2. Grondwerken 
 

- Uitgraven vloerplaat, kelder en funderingen. 
- Uitgraven rioleringen / RW-put / toezichtputten. 
- Plaatsen aardingslus volgens geldende bepalingen “AREI” 

 
1.3. Funderingen 
 

- Funderingen volgens berekeningen Ir.Stabiliteit. 
- Er wordt een kelder voorzien voor het binnenbrengen van de nutsleidingen en bergingen 
gekoppeld aan de appartementen en de winkel. 
- Ter plaatse van de kelder wordt er een onderschoeiing voorzien met de rechterbuur en 
een berlinerwand ter plaatse van de straat.  

 
1.4. Riolering - Verluchting 
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- Afvoerleidingen in PVC, wanddikte 3,2 mm; verschillende diameters / hulpstukken. 
- Doorvoeropeningen gebouw waterdicht afgewerkt. 
- Schepputten diameter 315 mm in PVC + reukdicht deksel. 
- Disconnectiekamer : dubbele schepput met sifon + reukdicht deksel. 
- RW-put : inhoud 10.000 L. + mangat + deksel. 
- Filterput + deksel voor RW-put. 
- Aansluiting riolering aan gemeentelijk rioleringsnet. 

 
1.5. Beton – Staal 

 
- Volgens berekeningen Ir.Stabiliteit : afwijkingen t.o.v. architectuurplannen zijn mogelijk. 
- Grondstoffen (cement-zand-grint-staal) + fabricage + oppervlaktebehandelingen staal 
volgens de geldende normen en op aanwijzen van leidinggevend Ir.Stabiliteit. 
- Benodigde bekistingen-schoringswerken-ontkistingswerken. 

 
1.6. Metselwerken - gevelwerken 
 

- Muuropbouw buitengevels : 
- Binnenspouwblad in PLS-blokken 14 cm / isolatie 18 cm EPS / afwerking in crepi, 
witte kleur, keuze ism architect. Waarde isolatie volgens geldende regelgeving EPB 

- Muuropbouw binnenmuren : 
- Enkelvoudige binnenmuren 14 cm of 9 cm. Tussen de traphal en andere gemene 

muren en de privatieve delen wordt 10 cm EPS geplaatst. 
- Uitvoering in blauwe hardsteen, afwerking : geschuurd. 

- Plaatsing na aanbrengen waterdichting onder dorpels. 
- Vochtisolatie 

- DIBA dichtingsfolie op alle noodzakelijke plaatsen. 
- Bladlood 

- In te metselen ter hoogte van aansluiting gevel/terrassen. 
 

2. Dak 
 

2.1. Daktimmerwerken. 
 
- Muurplaten 6 x 18, verankerd in ringbalk. 
- Dakopbouw met balken 8 x 23 en 6,5 x 18. 
- Beplanking 18 mm. 
- Onderdak. 
- Isolatie 20 cm tussen gordingen. 

 
2.2. Dakvlakvensters - koepels 

 
- Rookkoepel in traphal 
- koepel ter plaatse van dakappartement        

 
2.3. Dakbedekking 

 
- Platte daken : isolerende dakuitvulling / dampscherm / dakisolatie 12 cm / dakbedekking 
.bitumineus 

        - Schuine daken : dakpannen sneldek, kleur anthracietgrijs, door architect te bepalen. 
        - Dakranden worden afgewerkt met donkerkleurig dakrandprofiel. 

 
2.4. Regenwaterafvoer 

 
- Afvoerbuizen in zink geprepatineerd (quartz-zink; grijze kleur : architect). 
- Dakkolken platte daken in lood. 

 
2.5. Schouw 
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- Er wordt een gecombineerde schouw geplaatst, voorzien van combinatie van 
dakdoorvoeren : CLV rookgassen / aanvoerlucht / verluchtingen appartementen.   
 

 
3. Vloeren – wanden 

 
3.1. Thermo-akoestische isolatie 

 
- Na het plaatsen van alle leidingen op de vloer wordt een thermo-akoestische isolerende 
uitvullingslaag geplaatst. Er wordt 8 cm gespoten PUR geplaatst op het gelijkvloers en 5 cm 
op de vloerplaten van de verdiepingen. 

 
3.2. Chape  

 
- Cementchape met vezelwapening, dikte +/- 7 cm. 
- Randisolatie tegen binnenmuren. 

 
3.3. Vloerafwerking 

 
- Tegelvloeren te kiezen in de toonzaal van de firma Van den Bossche – Klein Mechelen 22 
2880 Bornem. 
- In de voorziene prijs is begrepen : leveren en plaatsen (normaal legpatroon) + opvoegen 
van tegelvloer, waarvan de winkelwaarde 36,00 €/m² (excl. BTW) bedraagt voor de 
volgende ruimtes : living – keuken – hall- wc – badkamer- berging en slaapkamer(s). 
- Bij de definitieve keuze wordt er een verrekening gemaakt aan de hand van de gekozen 
tegels, anders dan normale legpatronen, etc. Dit gebeurt in de toonzaal, waarna er steeds 
een aparte bevestiging wordt opgemaakt en ter goedkeuring ondertekend. 
- Idem voor de plinten : winkelwaarde = 10,00 €/lm(excl.BTW)  
- Het betreft keramische vloertegels 50 x 50 recht op recht geplaatst en gevoegd met 
cementmortel  

 
3.4. Wandafwerking 

 
- Faience te kiezen in de toonzaal van de firma Van den Bossche – Klein Mechelen 22 
2880 Bornem. 
- In de voorziene prijs is begrepen : leveren en plaatsen (normaal patroon) + opvoegen van 
de faience, waarvan de winkelwaarde 38,00 €/m² (excl. BTW) bedraagt voor de badkamer. 
In de badkamer wordt wandtegels voorzien tot ca. 2,00 meter hoogte boven het bad en 
boven de douche (in zover aanwezig).  
- Bij de definitieve keuze wordt er een verrekening gemaakt aan de hand van de gekozen 
tegels, anders dan normale patronen, listels, etc. Dit gebeurt in de toonzaal, waarna er 
steeds een aparte bevestiging wordt opgemaakt en ter goedkeuring ondertekend. 
- Het betreft keramische wandtegels met als formaat 30 x 60, recht op recht gelijmd en 
gevoegd met cementmortel. 

 
 
 

4. Electriciteit 
 

4.1. Algemeen 
 
- Installatie volgens normen en AREI ( Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). 
- Aardingslus : onder de funderingsplaat wordt rond het gebouw een blankkoperen 
aardingslus voorzien. 
- Aansluitmodules 25S60 – kasten Vynckier maatschappij geplaatst, aanvoerstroom naar 
appartementen : deze worden apart afgerekend, evenals kosten binnenbrengen electriciteit. 
- Equipotentiale verbinders : verbinden van hoofd-equipotentiale geleider met 
hoofdaardingsklem. 
- Voedingskabels telefoon tot appartementen 
- Videofooninstallatie + elektrisch deurslot toegangsdeur bediening 
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4.2. Appartementen 

 
- Volgende zaken worden standaard voorzien : mogelijke verrekening gebeurt op basis van 
deze voorziening. 

 
  LP = lichtpunt 
  S = schakelaar 
  SV = schakelaar met verklikkerlichtje 
  SC = stopcontact 
  TEL = telefoon 
  RD-TV = radio/televisie aansluiting 
 

      - Leefruimte : 2 x 1 LP / 2 x S / 1 x TEL / 2 RD-TV / 5 SC / videofoon / thermostaat 
  - Keuken : 1 x LP / 1 x S / 4 x SC 
      aansluitingen voor : oven, kookplaten, dampkap, koelkast, vaatwas, microgolf 
   
  - Hall : 1 x LP / 2 x S / 1 x SC / 1 x videofoon 
  - Badkamer : 1 x LP / 1 x S / 2 x SC 
  - Berging : 1 x LP / 1 x SV / 5 x SC 
       verdeelkast 3 rijen opbouw met daarin : 
    - 1 algemene verliesstroomschakelaar 2P 40A 300mA 
    - 1 verliesstroomschakelaar 2P 40A 30mA voor vochtige ruimten 
    - 1 dubbelpolige zekering 6A 
    - 3 dubbelpolige zekeringen 16A 
    - 12 dubbelpolige zekeringen 20A 
    - 1 dubbelpolige zekering 32A 
    - 1 beltransfo 
    - reserveplaats voor 8 dubbelpolige zekeringen 

- Hoofdslaapkamer : 1 x LP / 2 x S / 4 x SC / 1 x RD-TV 
  - Bijkomende slaapkamer : 1 x LP / 1 x S / 2 x SC 
  - WC : 1 x LP / 1 x SV   
  - Keuring door erkend controleorganisme. 

- Equipotentiaalverbindingen naar badkamerradiator, bad, douche, CV-installatie en 
beschermingsgeleiders stroomkringen 

  - Herhaling : aansluitkosten EANDIS komen in supplement. 
 
 

5. Sanitair 
 

5.1. Algemeen 
 
- Afvoerleidingen in PVC 
- Aanvoerleidingen Mepla 3-laagsbuis Geberit in 1 stuk vanaf collector tot aftappunt. 
       - Koudwaterleidingen : Keuken, bad of douche, lavabo, handenwasser, toilet, cv, 
wasmachine in berging. 
       - Warmwaterleidingen : Keuken, bad of douche, lavabo. 
- Afvoerkolommen voorzien van primaire verluchting. 

 
5.2. Toestellen 

 
- Via toonzaal Desco : eventuele wijzigingen worden verrekend. 
- Zijn basis voorzien, plaatsing inbegrepen : budgetprijs van 4.000,00 € 
- Inloopdouches verkrijgbaar op aanvraag, mits verrekening 
- Wanneer de kopers meer toestellen dan hier vermeld wensen te plaatsen voor al dan niet 
het voorziene bedrag, zal er een verrekening dienen te gebeuren voor de bijkomende 
leidingen en plaatsing. 
- De aanduiding van de sanitaire toestellen op de plannen zijn als louter informatief te 
beschouwen. 
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6. Verwarming – Verluchting 

 
6.1. Verwarming 

 
- Condensatieketel met doorstromer + bijhorende onderdelen (o.a. expansievat etc.) met 
ingebouwde sanitaire wisselaar. Schouwaansluiting op CLV-schouw. 
- In elk appartement gebeurt de warmteafgifte door middel van vloerverwarming. 
- Gasketel wordt gestuurd door handbediende ruimtethermostaat. 
- CLV-schouw in inox 
- Voldoende voorziene temperaturen/vermogens per ruimte, in basis wordt er geen radiator 
voorzien in de inkomhalletjes en de badkamer. 
- Bij een buitentemperatuur  van min 8 graden Celcius worden volgende temperaturen 
gewaarborgd: Zithoek, eethoek en keuken 22°C, in de slaapkamers 18°C en in de 
badkamer 24°C.  

 
6.2. Gas 

 
- Gasleiding vanaf gasteller in kelder, geel geschilderd. 
- Aansluiten ketel aan gastoevoer. 
- gasmeters komen in de kelderberging voor de nutsvoorzieningen  

   
6.3. Ventilatie 

 
- Individuele ventilatie type C+per appartement d.m.v. woonhuisventilator (225 m³/uur 
capaciteit), ingesteld op vast debiet, geplaatst in berging. 
- De verse lucht komt binnen via regelbare toevoeropeningen in de ramen. 
- EPB-verslaggever bewaakt de gevraagde waardes volgens EPB-regelgeving 
- Badkamer/Toilet/Berging/Keuken en slaapkamers worden geventileerd. 

 
 

7. Buitenschrijnwerk 
 
7.1. Ramen en deuren 

 
- Uitvoering in ALU, donkergrijs, kleur RAL te kiezen door architect 
- Ramen en deuren worden ingepleisterd : links + rechts + bovenaan (geen gordijnplanken). 
- Inkomdeur gebouw : 3 puntsluiting met elektrische bediening (via videofoon). 
- Raamdorpels worden uitgevoerd in aluminium. 
- De opengaande ramen op de verdiepingen worden voorzien van een valbeveiliging in 
gelaagd glas. 
 
 

7.2. Beglazing 
 
- Superisolerend dubbelglas met U-waarde 1,0. 
- Volgens geldende normen EPB-regelgeving. 
- Zonnetoetredingsfactor 50% 

 
7.3. Leuningen 

 
- Uitvoering van terrasleuningen in inox / gelaagde beglazing 
- Uitvoering trapleuningen in gelakt staal/inox 

 
7.4. Brievenbussen 

 
- Geheel van brievenbussen, geanodiseerd alu, volgens voorschriften van De Post. 
- Deurtjes met sleutel aan de buitenzijde met waterdicht doorzichtig houdertje voor 
naamplaatje. 
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7.5. Terrasbekledingen 
 
- Afwerking terrassen met terrasdallen grijs beton 40 x 40. 
- Geplaatst op regelbare tegeldragers 
- mogelijkheid tot plaatsen van houten terrasbekleding 

 
 

8. Meubileringen – binnenschrijnwerk – pleisterwerken 
 
 

8.1. Meubileringen 
 
- Keuken : 

- Quisine Keukens (met toonzaal te Wilrijk) verzorgt de integrale plaatsing van de 
keuken. 

      - Er is een volledig ingerichte keuken voorzien, inbegrepen kasten + plaatsing : 
  - Corpus : 18 mm houtspaanplaan densiteit 680 kg/m² 
  - Werkblad : laminaat 40 mm, kleur te kiezen uit volledige waaier. 

   - Zichtbare zijkanten : keuze uit verschillende kleuren (zie boven bij deurtype) 
  - Handgrepen : keuze uit verschillende modellen. 

- Scharnieren : metalen, zelfsluitende potscharnieren, 3-dimensionaal regelbaar 
met demping 

  - Hoogte plint : 15 cm 
 
         en volgende toestellen, inclusief plaatsing  
  - Gootsteen-mengkraan : Franke RVS en eenhendelmengkraan 

- Kookplaat : Whirlpool keramisch  
- Dampkap : Whirlpool afzuigkap 

   - Frigo : Wirlpool integreerbare koelkast met vriesvak 
 - Whirlpool integreerbare vaatwasmachine 
  
 
Winkelwaarde verdieping 1 en 2: : 7.000,-€ excl. BTW 
Winkelwaarde verdieping 3: 6.500,-€ excl. BTW 

 
8.2. Binnenschrijnwerk 

- Binnendeuren : tubespaan schilderdeuren, binnenkasten multiplex, 
- Binnendeuren RF 30 : idem als binnendeur, echter brandweerstand half uur. 

- Appartementsdeuren met cilinderslot, rubberen dichtingen. 
 
8.3. Raamtabletten 

 
- Uitvoering in verzoet blauwe hardsteen G300, dikte 2 cm, 2 cm uitstekend uit muurvlak 
vooraan, links en rechts 1 cm voorbij dagopening. 
- Alle ramen die niet tot op de grond komen. 

 
8.4. Pleisterwerken. 

 
- Binnenmuren worden afgewerkt met pleister, voorzien van de nodige 
hoekverstevigingsprofielen. . 
- Plafonds worden afgewerkt met pleister. 
- De plafonds en de binnenmuren worden ‘klaar voor de schilder’ bezet met (spuit)pleister. 
De plafonds en wanden dienen door de schilder van de koper verder afgewerkt te worden 
om schilder- of behangwerken mogelijk te meken.Alle eventuele esthetische kitwerken 
rondom schrijnwerk gebeurt door de schilder van de koper. 

 
 

9. Schilderwerken 
 
9.1. Algemeen 
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- Alle bepleisterde gemeenschappelijke delen worden geschilderd : kleuren te bepalen door 
architect. 
- Geen schilderwerken voorzien in de privatieve delen (appartementen). 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AA DD MM II NN II SS TT RR AA TT II EE VV EE   BB EE PP AA LL II NN GG EE NN   

1.1 Algemeen 

  
  
  

Hoe nauwgezet de ontwerpers en ingenieurs de bestaande situatie ook bestudeerd hebben, het is niet uit te sluiten dat tijdens de 

uitvoering van de werken toch nog ‘onbekenden’ of ‘moeilijkheden’ geconstateerd worden die resulteren in een afwijking op het 

uitvoeringsplan en/of verkoopplan. In elk geval zal een afwijking steeds volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd EN zonder 

afbreuk te doen aan het concept of kwaliteit van het project. 

1.2 Plannen – lastenboek – wijzigingen 

De plannen voor het gebouw zijn opgemaakt door de ontwerper en de studiebureau(s), die de verantwoordelijkheid dragen voor hun 

ontwerp. Evenals de Verkoper mogen zij tijdens de opbouw aan plannen en lastenboek wijzigingen aanbrengen die noodzakelijk of nuttig 

zijn voor de uitvoering van het werk, zulks overeenkomstig de regels van de kunst, de esthetiek en de eisen van de bevoegde overheden, 

MITS de waarde en de kwaliteit van de bouwwerken worden geëerbiedigd. Zo hebben zij onder andere het recht het plan en/of de 

uitvoeringswijze van de funderingen te wijzigen, indien bijvoorbeeld zou blijken dat het oorspronkelijk plan, omwille van de natuur van de 

ondergrond, niet uitvoerbaar is, of indien zulks aangewezen lijkt. Dergelijke wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van economische 

noodwendigheden (ontbreken op de markt van de voorziene materialen, kwaliteitsvermindering der levering, leveringstermijnen 

onverenigbaar met de voortgang der werken, enz.) of voortvloeien uit de afwezigheid, tekortkoming of faling van de aangestelde 

uitvoerder. 

De maten op de verkoopplannen zijn slechts vermeld bij wijze van inlichting en geven de meting aan tussen het metselwerk. Een verschil 

van vijf procent in totale oppervlakte tussen de plannen en de uitvoering is toegelaten zonder dat dit tot enige schadevergoeding 

aanleiding kan geven. 

Aanpassingen aan de basisopstelling van de keuken en de badkamer(s) en aan het meubilair kunnen slechts gebeuren na uitdrukkelijk en 

schriftelijk akkoord van de (door de) Verkoper (aangestelde contactpersoon). 
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1.3 Nutsvoorzieningen 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, 

elektriciteit, telefoon, TV-distributie) zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de Koper. De Koper zal op 

eerste verzoek door de Verkoper zijn aandeel in de kosten van de nutsleidingen voldoen. Het gaat om werken die verplicht door de 

nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de 

nutsaansluitingen. 

De Verkoper coördineert de aansluiting van water, elektriciteit, telefoon en TV-distributie. Voor elke woning is er een 

dubbeltariefelektriciteitsmeter, een gasmeter en een watermeter. Ze worden opgesteld op de daartoe voorziene gemeenschappelijke 

meterlokalen. De Koper sluit een leveringscontract voor elektriciteit, gas en water af bij een energieleverancier in samenspraak met de 

Verkoper. De Verkoper brengt de Koper tijdig op de hoogte van de vereiste gegevens voor het afsluiten van deze contracten. De Koper zal 

een afschrift van dit contract overmaken aan de Verkoper. 

1.4 Afwerking privatieve kavels 

Alle communicatie aangaande de uitvoering en de coördinatie van de werken zal verlopen via de door de Verkoper aangestelde 

contactpersoon. 

De Koper moet de Verkoper in de mogelijkheid stellen om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht steeds binnen de door de 

Verkoper vooropgestelde termijn, vermeld in de correspondentie van de door de Verkoper aangestelde contactpersoon, te antwoorden op 

elk verzoek van de Verkoper in verband met de afwerking van de door hem aangekochte privatieve kavel. Indien deze termijn niet wordt 

gerespecteerd, zal de Verkoper niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het eventueel overschrijden van de uitvoeringstermijn 

en zal de Koper geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding wegens laattijdige oplevering van de verkochte kavels. De 

Verkoper behoudt in dit geval bovendien het recht om de schade door de vertraging te verhalen op de Koper. 

Ingeval de Koper, voor de afwerking van zijn kavel, materialen en/of werken zou bestellen die de waarde van de voorziene stelpost zouden 

overschrijden, dan kan de Verkoper een voorschot bij bestelling opvragen van veertig procent (40%) van de waarde van de meerwerken. 

Het overblijvende bedrag van de meerwerken wordt afgerekend in twee delen: vijftig procent (50%) samen met de schijf die gefactureerd 

wordt na het plaatsen en/of verwerken van de desbetreffende materialen en het saldo bij de voorlopige oplevering. Daarnaast zal ook de 

uitvoeringstermijn automatisch verlengd worden met minstens 1 werkdag per schijf van 500 euro, exclusief BTW aan meerwerken. In 

functie van specifieke lever- en uitvoeringstermijnen kan deze uitvoeringsperiode nog extra worden verlengd. 

De afwerking en eventuele wijzigingen zullen maar uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk, schriftelijk akkoord van de Koper 

aangaande de kostprijs, de uitvoeringsmethode en de verlenging van de uitvoeringstermijn; bij het ontbreken en/of uitblijven hiervan 

wordt de Koper verondersteld van de wijzigingen af te zien en wordt de kavel afgewerkt zoals beschreven in onderhavig 

verkooplastenboek. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

De aandacht van de Koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke 

zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen 

verschijnen. Noch de Verkoper, noch de ontwerper, noch de studiebureaus of de (onder)aannemers kunnen hiervoor verantwoordelijk 

worden gesteld. De Verkoper is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en 

behangwerken door de Koper. 

Alle (onder)aannemingen of leveringen geschieden door (onder)aannemers of leveranciers aangesteld door de Verkoper. Slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen zal de Verkoper toestaan om delen van de voorziene afwerking niet uit te voeren (indien dit bovendien door de 

Koper tijdig gevraagd wordt en er geen problemen ontstaan met de reeds geplaatste bestellingen, de uitvoering of meer algemeen met de 

werfplanning). De Verkoper heeft echter steeds het recht dit te weigeren en zal maximum zeventig percent (70%) van de opgegeven, 
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particuliere handelswaarde in mindering brengen (van de laatste betaalschijf). Minwerken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de 

Koper en de Verkoper uit de opdracht kunnen worden genomen. 

Het is de Koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf vóór de voorlopige oplevering van zijn privatieve 

kavel. Aanvang van de door Koper en/of door een door hem aangestelde (onder)aannemer uit te voeren werkzaamheden houdt 

goedkeuring en voorlopige oplevering in van de bevonden toestand en sluit elke mogelijke latere betwisting uit. 

De Koper is, als opdrachtgever van eigen werkzaamheden, hoofdelijk met deze (onder)aannemer verantwoordelijk ten overstaan van de 

Verkoper, de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw en derden, voor alle gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze 

tussenkomst voortspruiten. De Koper heeft ook steeds de verplichting de geldende wetgeving, in het bijzonder deze op de 

veiligheidscoördinatie, te respecteren en zal tevens alle kosten moeten vergoeden die niet of onvoldoende zouden kunnen worden 

verhaald op de door hem aangeduide aannemer(s) wegens insolvabiliteit, faling, onvoldoende verzekering, enz. 

De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging, ontvreemding of verlies van de totaliteit of een gedeelte van 

leveringen of uitgevoerde werken door de Koper of door de Koper aangestelde (onder)aannemer(s). 

1.5 Toegang tot de werf 

Het is de Koper verboden de werf te betreden, behoudens schriftelijke toestemming van de Verkoper én in de aanwezigheid van diens 

aangestelde en mits naleving van de veiligheidsvoorschriften. Toegang op de werf gebeurt trouwens, in elke hypothese, steeds op eigen 

risico en zonder dat de Koper enig verhaal tegen de Verkoper kan uitoefenen voor ongevallen waarvan hij zelf, zijn familieleden of 

gemandateerden het slachtoffer zouden worden.  

Er worden geen werfbezoeken georganiseerd op systematische basis. 

1.6 Ereloon ontwerper en studiebureaus 

Het ereloon van de ontwerper, de studiebureaus stabiliteit en technieken, de veiligheidscoördinator en de EPB- en ventilatieverslaggever, 

aangesteld door de Verkoper, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. 

Indien de Koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, een ingenieur, een expert of dergelijke, zijn alle kosten daaraan 

verbonden ten zijne laste. 

1.7 Verzekeringen en risico-overdracht 

De Verkoper zal de eerste verzekeringspolissen onderschrijven voor voldoende bedragen tot dekking van de risico’s inzake brandgevaar, 

ontploffing, blikseminslag, 10-jarige aansprakelijkheid enz. Deze polis loop tot en met de voorlopige oplevering van de woning.  De Koper 

dient dus zelf een verzekeringspolis af te sluiten die begint te lopen vanaf de datum van voorlopige oplevering. 

1.8 Slotbepaling 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de verkoopdocumenten, geldt volgende voorrangsorde: 

1. Statuten (indien van toepassing) 

2. Aankoopakte 

3. Verkoopovereenkomst 

4. Verkooplastenboek 



 

Appartementsgebouw – Boomstraat 37 2880 Bornem         12/05/2022   
VERKOOPLASTENBOEK 

12 

5. Plannen 

Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle meubilair, met 

uitzondering van de vaste keuken- en badkamerinrichting, is op de plannen getekend ten titel van inlichting en maakt geen deel uit van de 

huidige overeenkomst. 
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Opgemaakt te Bornem op . . . . . . . . . .                                     in twee exemplaren, 

waarvan elke partij verklaart het zijne te hebben ontvangen. 

 

De Koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van wat in 
onderhavig verkooplastenboek vermeld staat. De Koper en de Verkoper verklaren 
tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan in de 
verkoopovereenkomst en in onderhavig verkooplastenboek vermeld. 

 

Voor de Koper(s) 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 
 
 
Voor de Verkoper(s) 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 
 
 

De architect, voor gelezen en goedkeuring van onderhavig verkooplastenboek 
 
 
 
 
 
_________________________ 
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