
 

 

VERKOOPSLASTENBOEK-  
Luxe penthouse 110m2  

met exclusief terras van 73m2  
RESIDENTIE LEOPELT 
 
Een gebouwcomplex met 6 appartementen en 1 kantoor + ondergrondse parkeerkelder. 
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1. Ligging en bouwteam 
 
1.1 Ligging 
 
Gemeente Pelt, Leopoldlaan 55  
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1.1 Bouwteam 
 
 
BOUWHEER:    Belvi NV 
     Vertegenwoordigd door Erik Theunis  
     Kleinhoefstraat 5 bus 35 
     2440 Geel 
     32+14 15 10 19 
     info@Tbvastgoed.be 
 
ONTWERP:    MERCATOR Architecten bvba 
     Ringlaan 201 bus 4 
     3900 Pelt 
     info@mercatorarchitecten.be 
 
BOUWMANAGEMENT:   Experience to Build  
     Burchtstraat 7b 
     2200 Herentals 
     info@e2b.be 
 
STABILITEIT:    Yuvico 
     Edelinckstraat 12 
     2018 Antwerpen 
     vicky@yuvico.be 
 
NOTARIS:    Notaris Dirk Seresia 
     J de Vriendtstraat 23 
     3900 Pelt 
     011 51 02 70 
     notaris@seresia.be 
 
GRONDEIGENAAR   Theunis Beheer BVBA 
     Kleinhoefstraat 5 bus 35 
     2440 Geel    
 
VERKOOP:    TB vastgoed – Erik Theunis  

Kleinhoefstraat 5 bus 35 
2440 Geel   

     014 15 10 19 
     info@tbvastgoed.be 
   
 
KOPERSBEGELEDING:  Experience to Build – Lieze Vandael 
     +32 49463753 
     lieze@e2b.be 
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2. Algemene beschrijving 
 
Op wandelafstand van de spoorweghalte Overpelt-Dorp en omringd door winkels, scholen en 
faciliteiten bouwt TB Vastgoed een modern nieuwbouwproject met 6 stijlvolle koop-appartementen. 
Elk appartement beschikt over een ruim terras. Perfect gelegen voor koppels, gezinnen of pendelaars 
die graag rustig wonen, en toch de nabijheid van de stad Pelt wensen te behouden.  
 
2.1 Troeven van de omgeving en mobiliteit 
 
Pelt: Pelt is een gemeente in de provincie Limburg, een fusie van de gemeenten Neerpelt en 
Overpelt. Het behoort tot de politiezone HANO en de brandweerzone Noord-Limburg. 
Dit project is gelegen in het vroegere Overpelt. En bevindt zicht tussen Neerpelt en Overpelt. 
 
Centrum Overpelt: de bruisende kern op amper 850m 
  
Te voet: centrum Overpelt en diverse nutsvoorzieningen op minder dan 500 m  
  
 Winkels: 100m van het winkelcentrum, Aldi, Axion, AH, Jumbo, Vatana 
 Scholen: Wico Campus op wandelafstand 
 
Fiets: bushaltes, winkels, centrum Overpelt of centrum Neerpelt op fietsafstand  
 
Trein: spoorweghalte Overpelt-Dorp op 800 m wandelafstand met rechtstreekse verbinding naar 
Hasselt- Mol- Antwerpen Centraal (dagelijks 1x/u)  
 
Bus: bushalte Overpelt Atheneum op amper 150 m wandelafstand  
 
Wagen: Overpelt wordt in de Noord-Zuid-richting doorsneden door de gewestweg N74 Hasselt-
Eindhoven. De af- en oprit Overpelt-Centrum is op 1,6 km gelegen van het project Leopelt.  
Ook het knooppunt met de N71 bevindt zich ook op Overpelts grondgebied. Verder wordt de 
gemeente in het Noorden doorkruist door de expresweg N71 Achel-Geel. 
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2.2 Troeven van de Penthouse  
 
2.2.1 Algemeen 
 
De stijlvolle penthouse werd ontworpen met een uiterst moderne architectuur en hedendaags 
design. Ze worden kwalitatief afgewerkt met duurzame materialen en technieken. De penthouse 
beschikt over een ruim zuid-west gericht terras palend aan de leefruimte.   
 
2.2.2 Specificaties 
 
Bewoonbare oppervlakte: 110 m2 – terras 73 m2 – totaal 183m2 
Indeling: inkomhal, apart toilet, ruime leef-/eetruimte met open keuken, berging, functionele 
badkamer, 3 slaapkamers 
Autostaanplaats in parkeergarage met berging 
 
Gemeenschappelijk: Fietsenstalling en vuilnisruimte in ondergrondse parkeerkelder voorzien, lift  en 
trap tot alle verdiepingen.  
 
2.2.3 Kwaliteit 
 
TB Vastgoed kiest aannemers op basis van kwaliteit. Die aandacht voor kwaliteit wordt doorgetrokken 
tot aan het laatste afwerkingsdetail. Er wordt steeds gekozen voor de betere producten en 
samengewerkt met een bouwteam dat ook na de oplevering garant staat voor de nazorg.  
 
 
2.2.4 Bouwen zonder zorgen 
 
TB Vastgoed bezorgt de kopers van een appartement steeds een 100 % voltooiingswaarborg die 
versterkt wordt door BNP PARIBAS FORTIS.  
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3. Technische beschrijving 
 
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing op de penthouse : 
  

• Voor de kwaliteit van de gebruikte materialen wordt verwezen naar de labels BENOR en/of 
onafhankelijke en goedgekeurde laboverslagen.  

• Het toezicht op de werken, controle op de kwaliteit van de materialen, de 
uitvoeringsmethoden en de kwaliteit van de uitvoering staan onder de leiding en toezicht van 
het bouwteam, dat samengesteld is uit de architect, de ingenieur stabiliteit, de 
veiligheidscoördinator en de bouwheer.  

• De stedelijke en gewestelijke bouwreglementeringen.  
• De bepalingen van de nutsbedrijven.  
• De voorschriften van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw. (WTCB)  
• De uitvoering is gebaseerd op alle gangbare normeringen als BIN, NBN en STS.  
• De energieprestatieregelgeving (EPB)  

 
3.1 Ruwbouw 
 
3.1.1 Grond- en funderingswerken 
 
De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de 
stabiliteitsstudie van Yuvico. De werken omvatten alle grondwerken, nodig voor het uitgraven van 
funderingen, rioleringsbuizen en –putten. Waar nodig wordt het terrein rond het gebouw op het 
gepaste niveau gebracht, volgens de aanduidingen op de plannen. Overtollige grond wordt afgevoerd, 
conform de geldende reglementering.  
 
3.1.2 Rioleringswerken 
 
De rioleringsbuizen en toebehoren  uit PVC of PE worden geplaatst volgens het plan en de 
voorschriften van de architect. Het project wordt voorzien van een regenwaterput van 10.000 liter met 
een overloop naar 2 infiltratieputten van 5.200l teneinde te voldoen aan de norm voor 
hemelwater. Alle putten worden afgedekt met een daartoe bestemd deksel.  
De regenwaterpomp zal geplaatst worden in de regenwaterput om geluidshinder te vermijden en zal 
water geven aan een gemeenschappelijk vorstvrije dienstkraan. De regenwaterput zal manueel 
bijgevuld kunnen worden in periodes van uitzonderlijke droogte.  
 
3.1.3 Nutsleidingen 
 
De nodige wachtleidingen worden voorzien volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen 
voor de aansluiting van water, elektriciteit, distributie en telefoon. In samenspraak met de bevoegde 
diensten worden alle nutsvoorzieningen via een doorvoer binnengebracht in het technische lokaal in 
de kelder.  
Alle aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, TV-distributie en telefoon) zijn 
ten laste van de koper.  
 
3.1.4 Opgaand metselwerk 
 
Alle dragende binnenmuren worden uitgevoerd volgens maatwerk prefabwanden en zijn 
overeenkomstig de regels van goed vakmanschap. De dragende muren worden uitgevoerd met 
metselwerk 14cm.   
Niet-constructieve wanden (scheidingswanden) worden opgetrokken in metselwerk 9cm. 
 
In geval van zichtbaar metselwerk worden deze wanden meegaand gevoegd, ingeval van beton blijft 
het beton zichtbaar. Voorzien in alle ruimtes gelegen in de parkeerkelder (bv. de bergingen)  
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3.1.5 Gevelmaterialen 
 
De gevels worden uitgevoerd in 3 verschillende kleuren gevelmetselwerk. Er is gekozen voor de 
uiterst stijlvolle gevelsteen, GeoStylistix geproduceerd door MBI de Steenmeesters in de volgende 
kleuren: 

GeoStylistix, kleur Crispy White 

 

GeoStylistix, kleur Charcoal 

 

GeoStylistix, kleur shaded Brown/Black 
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3.1.6 Blauwe hardsteen 
 
Blauwe hardsteen wordt gebruikt voor alle deur- en raamdorpels die grenzen aan het terras. De steen 
is gaaf en hard, met regelmatige korrel, zuivere klank en uniforme kleur. Alle stenen die voor een 
zelfde zone moeten dienen, vertonen een gelijke tint en korrel.  
 
3.1.7 Gewapend beton 
 
De vloerplaten tussen de verschillende verdiepingen, de balken, de kolommen en trappen worden 
uitgevoerd in gewapend beton of in geprefabriceerd beton overeenkomstig de plannen en 
ijzerborderellen, opgemaakt door Yuvico.  
 
3.1.8 Stalen liggers en kolommen 
 
De stalen liggers en profielen worden uitgevoerd conform de studie van Yuvico en worden 
roestwerend behandeld.  
 
3.1.9 Thermische Isolatie 
 
Elke thermische isolatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de EPB-verslaggever. 
In de spouw van het gevelmetselwerk worden 12 cm dikke polyurethaanplaten bevestigd (PUR). De 
platte daken worden voorzien van 12 cm dikke polyurethaanplaten (PIR).  
 
Op de vloerplaat van het appartement wordt een isolerende uitvulling van 26cm geplaatst. Dit is een 
isolatie van het type EPS, wil zeggen een isolatie op cementbasis, waardoor deze een zeer hoge 
druksterkte heeft en verzakking onmogelijk zijn.  
 
Overhangende vloeren worden geïsoleerd met 12 cm dikke polyurethaanplaten (PUR). De architect 
houdt er bij de opmaak van de uitvoeringsplannen rekening mee dat koudebruggen vermeden 
worden.  
 
3.1.10 Akoestische isolatie 
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de akoestische isolatie van de appartementen. De muren 
die de woningen van elkaar scheiden zijn akoestisch ontdubbeld. Zij bestaan uit telkens 2 dragende 
massieve wanden van 14 cm dikte, met daartussen een spouw voorzien van een akoestische 
isolatiemat van 4 cm dikte.  
 
3.1.11 Platte daken 
 
Boven op de isolerende laag wordt een koudzelfklevende polymeerbitumen onderlaag voorzien. Als 
eindlaag worden de bitumendakbanen hierop aangebracht Dit wordt uitgevoerd door een 
gespecialiseerde firma.  
 
3.1.12 Groen daken 
 
Het dak op de eerste verdieping wordt afgewerkt met een extensief groendak. Op deze wijze wordt 
het regenwater tijdelijk gebufferd na een hevige bui, wordt er een extra thermische isolatie bekomen 
en bovendien komt dit de esthetiek ten goede. De substraatlaag van het groendak wordt afgestemd 
op de toekomstige begroeiing met verschillende sedumsoorten.  
 
3.1.13 Regenwater afvoer 
 
De regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in quartzzink 10x10cm, deels in de gevel ingewerkt 
volgens de instructies van de architect.  



 LASTENBOEK RESIDENTIE LEOPELT 
  Leopoldlaan 55 te 3900 Pelt 
 
 
  

 12 

3.1.14 Terras 
 
Terrassen worden voorzien zoals aangegeven op de bouwaanvraag en zullen worden afgeschermd 
met een glazen balustrade. De buitenplafond worden afgewerkt met gyproc HR en sierpleister skap 
van knauf. 
  
 
3.2 Buitenschrijnwerk 
 
De ramen en deuren worden vervaardigd uit thermische onderbroken aluminium profielen van het 
merk REYNAERS. Het kleur is RAL 9005 met lichte korrel. Aan de buitenzijde zullen de ramen en 
deuren opgespoten worden met een elastische kit. Aan de binnenzijde worden de dagkanten 
uitgepleisterd. De dorpels van de ramen worden uitgevoerd in aluminium met eenzelfde kleur of arduin 
bij de schuiframen en deuren die uitkomen op een terras.  
  
Alle buitenramen en beglaasde deuren zijn voorzien van een dubbel isolerende beglazing met U- 
waarde 1,0 W/m2K. Het glas voldoet aan de glasnorm: de ramen die tot tegen de vloer komen 
worden uitgevoerd in gelaagd of gehard glas.  
Waar nodig zijn de opengaande ramen voorzien van een glazen buitenborstwering. Dit alles voldoet 
aan de huidige veiligheidsnormen.  
 
3.3 Technische instalatie 
 
3.3.1 Sanitaire inrichting 
 

• De individuele tellers van het water worden geplaatst in het meterlokaal.  
• Alle watertoevoer gebeurt via hoogwaardige kunststofleidingen tot aan de respectievelijke  

collectoren in getrokken volle messing of gelijkwaardig.  
• De afvoerleidingen voor de toiletten, de sanitaire- en huishoudtoestellen zijn vervaardigd in  

PE-kunststof en uitgerust met de nodige reukafsnijders.  
• In de berging van de appartement zijn aan- en afvoeren voor wasmachines voorzien.  
• Alle beschreven toestellen beschikken over de vereiste toe-, en afvoeren.  
• Dit alles zal voldoen aan het reglement van de plaatselijke waterdistributiemaatschappij.  

 
3.3.2 Sanitaire toestellen 
 
De appartementen zijn standaard voorzien met de volgende toestellen: 
Indien de koper andere toestellen wenst te kiezen, kan dit in de showroom van CEVEK Overpelt. 
 

 
Cevek – Emiel Vlieberghlaan 12  
Industrieterrein Nolimpark 1714 – 3900 Overpelt 
 
 
Het budget voor het standaardsanitair bedraagt :  

- App 6:   7.500 euro excl. BTW. 
 
Gastentoilet  
 
 Wc Ophangsysteem Geberit Systemfix 111305 
 Wc bedieningsplaat Geberit Sigma01 115770 wit 

Laufen wandcloset Pack slimseat QC+QR 
Joco toiletrolhouder Aq4P12951 
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 T-concept toiletmeubel 400x618x220 wit  
 Paffoni Nice Toiletkraan mat zwart opnicetkzw  
 Afvoerplug alterna mat zwart 5/4 1564788 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
Badkamer  
 

Meubel 
Vika Triangolo meubelset greeploos 120cm met 2 waskommen wit 
Spiegelkast met geintegreerde verlichting boven en onder 
Grohe Eurosm cosmo mat zwart 
Push-open afvoerplug mat zwart 
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Douche 
Zurich  Riho 254 120x90x4,5 wit 
O+ Noce douchesysteem mat zwart hoofd. 30cm handsp  
PDP douchewand blokprofiel – paneel – stabilisatiestang mat zwart 
 

 
 
3.3.3 Verwarming 
 

 
Cevek – Emiel Vlieberghlaan 12  
Industrieterrein Nolimpark 1714 – 3900 Overpelt 
 
 
De appartemenen worden uitgerust met een hoog rendement gascondensatieketel (type Viessmann). 
Elk appartement is voorzien van vloerverwarming met aparte regelbare circuits zodat elke kamer apart 
kan aangestuurd worden. 
Bij de berekening van de installatie werd rekening gehouden met een buitentemperatuur van - 10°C. 
om volgende binnentemperaturen te bereiken :  
- leefruimte, zitruimte en keuken: 22° C. 
- badkamer: 26° C. 
- slaapkamers: 18° C. 
De temperatuur wordt geregeld door een digitale programmeerbare kamerthermostaat in de 
leefruimte.  
 
De installatie wordt gekeurd door een erkend onafhankelijk organisme.  
  
 
3.3.4 Electrische installatie 
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F.S. Emsenslaan 9 – 2400 Mol 
www.ewk.be 
 
De installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomverlenende maatschappij en wordt door 
een erkend organisme gekeurd. Eventuele aanpassingen of extra’s in het installatieschema kunnen 
op voorhand, zo lang dit nog mogelijk is binnen de planning.  Zoals bv het plaatsen van een laadpaal 
voor auto’s. 
Er is als basis volgende voorzien:  
 
Inkom:  

- 2 lichtpunten enkele richting  
- 1 stopcontact 
- 1 ingebouwde videofooninstallatie met parlofoon en deuropener 
- 1 deurbel met naamplaat in de hal 

 
Woonkamer: 

- 2 lichtpunten enkele richting 
- 6 stopcontacten 
- 1 aansluiting voor telefoonaansluiting 
- 2 data/coax aansluitingen voor TV/radio en PC 
- Voeding thermostaat 

 
Keuken: 

- 1 centraal lichtpunt enkele richting 
- 1 lichtpunt onder hangkasten voor Tl-armaturen 
- 4 stopcontacten aan het werkblad 
- 1 stopcontact koelkast 
- 1 stopcontact dampkap 
- 1 stopcontact combi-oven 
- 1 stopcontact kookplaat 
- 1 stopcontact vaatwasmachine 

 
Berging: 

- 1 lichtpunt enkele richting 
- 1 stopcontact wasmachine 
- 1 stopcontact droogkast 
- 1 stopcontact 
- 1 stopcontact TV-versterker 
- 1 stopcontact CV 
- 1 voeding ventilatiegroep 
- verdeelbord met automatische zekeringen en differentieelschakelaar (vanuit de berging zal 

telkens TV- en internetverbinding worden gelegd, de woonkamer en slaapkamers worden van 
een aansluiting voorzien) 

-  
Badkamer: 

- 1 centraal lichtpunt met enkele richting 
- 1 lichtpunt badkamermeubel met enkele richting 
- 2 stopcontacten 
- Voeding thermostaat 

 
Slaapkamers: 

- 1 lichtpunt dubbele richting 
- 3 stopcontacten 
- 2 data/coax aansluitingen voor TV/radio en PC 

 
Toilet: 

- 1 lichtpunt enkele richting 
 
Terras: 
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- 1 lichtpunt enkele richting + armatuur 
- 1 buitenstopcontact 

 
Berging Kelder: 

- 1 centraal lichtpunt met enkele richting  
- 1 stopcontact 

 
3.3.5 Ventilatie 
 
Er wordt geopteerd voor een systeem D van het merk Zehnder. De installatie bestaat uit een unit met 
een automatische bypass bij hogere buitentemperaturen, vorstregeling en digitale bediening. 
De toevoer van verse lucht en afvoer van de lucht gaat via 2 dakdoorvoeren.   
De distributie binnen het appartement gebeurt via ronde galva kanalen en easyflow kanalen. De eind 
eenheden bestaan uit ventielen volgens standaard fabricatie, staal wit gelakt RAL 9010 
De koper is verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem.  
 
3.3.6 Koeling 
 
In app 3.1 worden alle leidingen ten behoeve van een split unit installatie (airco-systeem) ingewerkt in 
de ruwbouw. Zo kan de koper op termijn kiezen voor wandtoestellen te plaatsen en het appartement 
van airco voorzien. De plaats voor de wandtoestellen zijn zorgvuldig uitgekozen op de meest logische 
locaties. Alle slaapkamers en de leefruimte is voorzien van een aansluiting voor een split unit 
wandmodel.  
De aanleg van alle leidingen en toebehoeren en het wandtoestel van de leefruimte zit in de 
aankoopprijs van het appartement inbegrepen.  
 
 
3.3.7 Duurzame technieken 
 
Teneinde te voldoen aan het opgelegde minimum aan hernieuwbare energie zijn bij deze 
appartementen geen fotovoltaïsche panelen of zonneboliers nodig aangezien het E-peil van de 
appartementen minder dan E45 bedraagt. 
 
 K- peil E-peil 
   
App 3.1 26 41 

 
OPGELET: dit is een voorcalculatie en kan pas definitief berekend worden na de oplevering van de 
appartementen.  
 
3.4 Binnenafwerking 
 
3.4.1 Pleisterwerken 
 
De wanden en plafonds worden bepleisterd conform TV 199, 201. 
Alle hoeken worden beschermd met gegalvaniseerde hoekprofielen, behalve aan de deurkozijnen. Op 
de plaatsen waar het pleisterwerk met water in contact kan komen, bijvoorbeeld in de douche, wordt 
eerst een KERDI-mat geplaatst om een perfecte waterdichting te garanderen.  
De verlaagde plafonds worden uitgevoerd met een metal-stud systeem of evenwaardig. Daarop 
worden gipskartonplaten bevestigd die ook bepleisterd worden. In de berging zijn er geen valse 
plafonds voorzien.  
Tussen de overgang plafond/baksteenmuur kunnen zettingsbarstjes optreden. Deze moeten na de 
zettings- en drogingstijd door de schilder weggewerkt worden op kosten van de koper.  
 
Gedurende de eerste jaren kunnen er zich (haar)scheurtjes voordoen t.g.v. krimp en kruip van het 
beton en door zettingen tengevolge van de verschillende uitzettingscoëfficiënten van de gebruikte 
afwerkingsmaterialen. 
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Deze barsten, die de stabiliteit van het gebouw nooit in het gedrang zullen brengen, zijn inherent aan 
de natuur van het appartement en dus te aanvaarden door de kopers. Zij worden bij een volgende 
schilderbeurt door en op kosten van de kopers hersteld. Deze vallen geenszins onder de 10-jarige 
aansprakelijkheid.  
Waar verschillende vlakken en materialen elkaar ontmoeten is het belangrijk flexibele voegen te 
voorzien bij het schilderen. 
Het bijwerken van eventuele kleine niveauverschillen of putjes in het pleisterwerk en het behang- en 
schildersklaar maken van de wanden en plafonds valt ten laste van de koper.  
 
3.4.2 Chape 
 
Een gewapende cementchape van 8cm dik wordt geplaatst op de gespoten thermomix. De plaatsing 
van de dekvloeren gebeurt overeenkomstig TV 189 en 193.  
 
3.4.3 Vloerbekleding en wandtegels 
 

 
Steenweg Linde 55 te Peer 
www.paesen.be 
 
De keramische vloertegels worden gelijmd op de chape. Na voldoende verharding worden de voegen 
ingewassen met een fijne zandcementmortel. De vloeren en wandtegels worden gekozen bij Paesen 
tegelexpo in Peer.  
 
Indien gekozen wordt voor duurdere vloeren of wandtegels, natuursteen of plaatsing met een hogere 
moeilijkheidsgraad, wordt een prijsverrekening uitgevoerd.  
Standaard zijn volgende eenheidsprijzen excl. BTW en plaatsing voorzien:  
 

• Vloertegels (formaat 60 x 60 cm): 35 euro/m2  
• Vloertegel in leefruimte in parketvloer: 50 euro/m2 
• Bijhorende plinten: 15 euro/m2  
• Wandtegels (formaat 30 x 60 cm) in douche: 25 euro/m2  
• De vloeren op de terrassen bestaan uit grijze betontegels 40/40cm /2 dik, op tegeldragers 

(open voeg)  
 
3.4.4 Binnendeuren 
  
 Inkomdeuren 
 

De toegangsdeur naar elk appartement is brandvertragend. De ‘Rf‘ of weerstand tegen brand 
van een bouwelement, wordt bepaald volgens NBN713-020 of door een erkende 
berekeningsmethode. De Rf van de deuren wordt geattesteerd door het ‘BENOR-ATG’- merk. 
De inkomdeuren zijn voorzien van een driepuntsluiting. De deuren worden aan de buitenkant 
geschilderd volgens de kleurkeuze van de bouwheer. 
  

 Binnendeuren appartement 
 
 De keuze van de binnendeuren dient te gebeuren in de toonzaal van: 
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 Marcel Habetslaan 38 te Genk 
 
 Standaard is voorzien: 

Een overschilderbare, tubespaan deurbladen van standaard ca 211,5 cm hoog + 3 inox 
scharnieren, een inox L-shape deurkruk en een litto-slot. De afkasting en trapezium 
chambranten ( in verstek) zijn vervaardigd uit waterbestendige MDF.  
 
De deur naar de leefruimte wordt voorzien in een blokkaderprofiel.  
 
Conform de EPB-normering worden de deurgehelen geplaatst met een voeg onderaan die 
voldoende luchtdoorstroming mogelijk maakt tussen de verschillende kamers. (+-1cm)  
 
Ook de binnendeur naar de berging in de kelder zit hierbij inbegrepen. 
 
 
 

3.4.6 Schrijnwerk 
 
Plaatselijk kunnen verlaagde plafonds, uitbekledingen en kokers nodig zijn voor het afwerken 
van de ventilatiekanalen en de integratie van de technieken. Deze worden schildersklaar 
opgeleverd. 

 
3.4.7  Keuken 
 

 
Cevek – Emiel Vlieberghlaan 12  
Industrieterrein Nolimpark 1714 – 3900 Overpelt 
 
Het keukenmeubilair en de apparaten worden gekozen bij CEVEK. De keukens zijn van uitstekende 
kwaliteit en worden in België op maat vervaardigd door VIKA (www.vika.be). In bijlage vindt u als 
voorbeeld het ontwerp voor de keuken. 
 
Budget keuken 14.000 excl. BTW. 
 
Volgende keukenapparaten zijn standaard voorzien:  
 
WHIRLPOOL 
Koelkast zonder vriesvak 122cm ARG718/A+/1  
Combimagnetron 45cm AMW545/IX 
Full door vaatwasser 60cm WIC3B19 
Inductiekookplaat 58cm ACM802/NE 
Decoratieve wanddampkap 60cm AKR648/2IX 
 
FRANKE 
Franke Maris fraginet 2 bakken met afdruip 
Franke lounge flexibele uitloop chr.301351 
Franke RVS afdruipbakje voor Maris spoelbak  
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De keuken is voorzien van greeploze kasten uit HPL laminaat supermat wit. Inclusief spatwand en 
tafel zoals op tekening in bijlage.  
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3.4.7 Schilder- en behangwerk 
 
De schilder- en behangwerken zijn niet voorzien in de aanneming.  
 
3.5 Gemeenschappelijke delen 
 
Gemeenschappelijke inkomhal  
De inkomhal wordt afgewerkt volgens het ontwerp van de architect. 
Deze wordt betegeld (vloer) en de muren geverfd. 
Een brievenbus per appartement wordt voorzien conform de voorschriften van Bpost. Er wordt een 
videofoon geïnstalleerd.  
 
Trappenhal  
De trappenhal wordt uitgevoerd in beton die daarna met een keramische vloertegel wordt afgewerkt 
naar keuze van de verkoper. Eveneens wordt een leuning in zwart metaal voorzien passend bij de 
architectuur van het gebouw. De trap naar de kelder wordt uitgevoerd in een prefab zichtbeton met 
een rubberen neus.  
 
Lift  
Er wordt 1 lift voorzien in het gebouw zoals aangeduid op plan. De lift is machinekamer loos en 
geluidsarm. De lift is voorzien van telescopische schuifdeuren. Ze heeft een binnen afmeting van 120 
cm x 140 cm, met een deurbreedte van 90 cm en een draagvermogen van 630 kg.  
Inclusief 1 jaar gratis waarborg. 
 
Regenwaterrecuperatie  
Een ondergrondse regenwaterput van 10.000 liter wordt aangesloten op een gemeenschappelijke 
kraan. Er wordt een waterpomp voorzien aangesloten op de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter. 
Verder is dit water dan gratis.  
 
Brandbeveiliging  
Het brandweeradvies wordt rigoureus opgevolgd. Dit houdt o.a. in dat een strikte compartimentering 
wordt aangehouden, er poederblussers worden voorzien zoals voorgeschreven, noodverlichting 
aangebracht wordt, elk appartement voorzien wordt van een rookmelder, enz....  
 
Signalisatie in de kelder  
De parkeerplaatsen in de kleder worden aangeduid op de grond en genummerd.  
 
Buitenverlichting  
De inrit zal discreet en zonder storende lichtinval voor de bewoners uitgelicht worden aan de 
buitenzijde.  
 
Schilderwerken  
De gemeenschappelijke hal, bovengrondse trappenhal, gangen worden geschilderd. 
De buitenkant van de toegangsdeur naar elk individueel appartement wordt ook geschilderd. De kleur 
is naar keuze van de verkoper.  
 
Parkeervoorziening  
De parkeerplaats bevindt zich in de ondergrondse parkeergarage. De toegang tot de ondergrondse 
parking wordt afgesloten met een poort, die elektrisch wordt bediend. De parking zal met een 
signalisatieplan worden afgewerkt. Er zijn 2 zenders voorzien per staanplaats.  
 
Fietsenstalling  
In de ondergrondse parkeerkelder is er voldoende ruimte voorzien voor fietsen te kunnen stallen.  
 
Gemeenschappelijke afvalberging 
De afvalberging bedoeld voor het plaatsen van vuilbakken bevindt zich in de ondergrondse 
parkeerkelder kort bij de inkomhal. De ruimte wordt voldoende verlucht.  
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Verlichting gemene delen  
Voldoende verlichting zal voorzien worden door de verkoper inclusief de armaturen.  
 
Sleutelplan  
Er wordt een sleutelplan voorzien zodat met slechts 1 sleutel je de voordeur van gemeenschappelijke 
hal als zowel je eigen appartementsdeur en berging in de kelder kan opendoen.  
Tevens worden er 2 sleutels per brievenbus afgeleverd.  
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4. Verkoopsvoorwaarden en opmerkingen 
 
4.1 Oplevering 
 
De appartemten worden bezemschoon opgeleverd met inbegrip van de verwijdering van alle puin, 
afval en vuilnis. De ramen en beglazing worden ontdaan van alle stickers en schoongemaakt.  
 
4.2 Inbezitneming 
 
De koper mag de goederen niet in bezit nemen, noch geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van 
maken vooraleer de volledige koopprijs is betaald en vrijgave van de volledige waarborg voorlopige 
oplevering. 
 
De bouwheer/promotor is er niet toe gehouden de wooneenheid te leveren en de sleutels te 
overhandigen vooraleer de klant de prijs betaald heeft, overeenkomstig de betalingsschaal.  
 
Elk uitstel, veroorzaakt door het niet betalen van de prijs, is uitsluitend ten laste van de koper.  
 
4.3 Onderhoud 
 
De kopers moeten het appartement onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de Handleiding 
van het Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van 
het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). 
Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan het appartement, zal de 
aannemer en de bouwheer/promotor ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid terzake.  
 
4.4 Principe 
 
De appartementen worden verkocht, volgens de plannen en tekeningen van de architect waarvan de 
koper een kopie heeft ontvangen en het verkoopslastenboek. Waar het verkochte goed, bij aankoop, 
in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende 
documenten:  
 

- uitvoeringsplannen en het verkoopslastenboek.  
- Bij eventuele tegenstrijdigheden heeft het lastenboek voorrang op de plannen.  

 
De uitvoeringstermijn voor de project eindigt op...................... bij de voorlopige oplevering.  
 
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de 
verbintenissen van de aannemer/bouwheer of waardoor hij gedwongen wordt het werk tijdelijk of 
definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (zoals: ongevallen, aanslagen, 
en de daaraan verbonden gevolgen, stakingen en lock-out).  
De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder 
schadevergoeding de verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, met 
een periode gelijk aan de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijdspanne welke normaal 
noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats weer op gang te brengen.  
 
Door het aanbrengen van wijzigingen door de opdrachtgever/ koper, ziet deze af van de 
vooropgestelde opleveringsdatum. Bij meerwerken of wijzigende werken op vraag van de koper heeft 
de verkoper recht op een verlening van de termijn. 
 
Worden niet als werkdagen aangerekend, de dagen waarop ongunstige weersomstandigheden 
rechtstreeks of onrechtstreeks vier uur lang het werk hebben onmogelijke gemaakt; alsook 
zaterdagen, zon en wettelijke feestdagen, jaarlijks betaalde vakantiedagen en eventueel de 
compensatiedagen in de bouwsector. 
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De voorlopige oplevering van de appartementen zal plaatshebben binnen de 15 dagen na de 
uitnodiging door de bouwheer/promotor aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden. Deze 
uitnodiging zal gebeuren bij gewone brief of mail. De koper mag zich laten vervangen door een 
deskundige.  
 
De bouwheer/promotor bepaalt het ogenblik waarop het appartement zich in staat van oplevering 
bevindt, rekening houdend met het feit dat kleine, nog uit te voeren werken geen hinderpaal kunnen 
vormen voor de oplevering van het appartement. Bij de voorlopige oplevering wordt een proces-
verbaal opgesteld dat door de partijen ondertekend wordt.  
 
Dit proces-verbaal zal al de zichtbare gebreken vermelden. Het proces-verbaal van de voorlopige 
aanvaarding van het appartement zal eveneens de termijn vermelden, nodig voor de uitvoering van de 
opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen. Onmiddellijk na de uitvoering van deze 
werken zal de aanvaarding definitief zijn voor de zichtbare gebreken.  
 
De tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering van de woning.  
 
Zijn niet begrepen in de verkoopprijs:  de verlichtingsarmaturen, schilderwerken en meubilair dat niet 
werd opgenomen in bovenstaande beschrijving. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat de 
computervisualisaties van de appartementen geen contractuele waarde hebben.  
 
De voorlopige aansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer.  
De definitieve aansluitingskosten op de openbare riolering, van water, elektriciteit, distributie en 
telefoon zijn ten laste van de koper evenals de waarborgen en diverse vergoedingen die voortvloeien 
uit de aansluiting.  
 
De aanduidingen van huidige beschrijving vervangen en vervolledigen de aanduidingen op de 
plannen. Maatafwijkingen en afwijkende oppervlaktes kunnen geen aanleiding geven tot verrekening.  
 
4.5 Voorlopige en defintieve oplevering 
 
De definitieve oplevering heeft ten vroegste plaats 1 jaar na de voorlopige oplevering, met dien 
verstande dat de eindoplevering van de gemeenschappelijk gedeelten, met inbegrip van de 
toegangen,reeds heeft plaatsgehad,zodat een normale bewoonbaarheid verzekerd is . De definitieve 
oplevering gebeurt op dezelfde wijze als de voorlopige. 
 
4.6 Totale koop/ aannemingssom 
 
De koopprijs bedraagt totaal van…………………………………………………………….. = 
………………………………….. grondaandeel en constructie ……………………………excl BTW. 
Deze vermelde verkoopprijs is vast en niet vatbaar voor herziening.  
 
4.7 Wederzijdse verbintenissen van partijen  
 
De koper is ertoe gehouden het appartement te onderhouden volgens het post-interventiedossier van 
het gebouw en in overeenstemming met het reglement van orde, onderdeel van de statuten die de 
koper heeft ontvangen. De koper zal geen toegang hebben tot de werf tenzij hij begeleid wordt door 
een afgevaardigde van de promotor en dit na afspraak.  
 
Zelfs in dit geval zal ieder bezoek tot en met de voorlopige aanvaarding gebeuren op het volledige 
risico van de bezoeker zonder dat deze enig verhaal zal kunnen uitoefenen op de promotor, de 
architecten, de aannemer of enige andere derde in geval van ongeval tijdens een voormeld bezoek.  
 
De bouwheer/promotor behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen wanneer deze door de 
overheid zouden worden opgelegd of wanneer de architect om een aanpassing zou vragen. Deze 
wijzigingen mogen in geen enkel geval een minderwaarde voor de koper betekenen.  
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Geen enkel meerwerk zal worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de 
koper.   
 
Het wordt de koper niet toegestaan om andere dan de door de bouwheer vastgestelde aannemers 
werkzaamheden te laten uitvoeren tot aan de voorlopige oplevering. Bij meerwerken of wijzigende 
werken op vraag van de koper  heeft de verkoper recht op een verlening van de termijn. 
De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de 
verplichtingen overeengekomen tussen de architect en zijn klant, de bouwheer.  
 
4.8 Plannen en vergunning 
 
De plannen en de vergunning die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het 
opmaken van de verkoopovereenkomst. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect en 
worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akte. Alle op de tekeningen 
of in de beknopte beschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De secties der kolommen en 
balken worden vastgesteld door de ingenieur, onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en 
kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de 
plannen.  
 
De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met uitzondering van 
hetgeen hierboven beschreven werd. De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen 
aanzien worden als veroorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen 
beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de 
koop te eisen.  
 
Voor een vlotte gang van zaken en de goede en juiste uitvoering der werken worden alle wijzigingen 
en supplementen via de promotor gedaan. Geen enkele wijziging wordt aanvaard die niet rechtsreeks 
van koper naar bouwheer gebeurt.  
 
4.9 Voltooiingsswaarborg 
 
De bouwheer/promotor beschikt over een voltooiingswaarborg, gesteld door zijn kredietinstelling die 
zich ertoe verbindt de sommen te betalen nodig voor de voltooiing van de voorziene werken en/of de 
terugbetaling van de gestorte bedragen. 
 
5. Betalingsvoorwaarden 
 
5 % van de totale prijs wordt betaald bij de ondertekening van verkoopovereenkomst . Betaling 
geschiedt op de rekening van de notaris Dirk Seresia BE03 4561 1497 0184 
 
Deze aanbetaling geldt als voorschot en wordt in mindering gebracht op de koopprijs. 
 
Vervolgens dient men rekening te houden met volgende betalingsschijven:  
 
Bij het verlijden van de authentieke akte, de hiervoor bepaalde totale prijs van de grond, verhoogd met 
de waarde van de dan reeds uitgevoerde werken, doch onder aftrek van het voorschot: 
 
20 % na het gieten van de vloerplaat van het gelijkvloers  
15 % na het gieten van de vloerplaat van de eerste verdieping  
15 % na het gieten van de vloerplaat boven de eerste verdieping  
10 % na het plaatsen van de ramen  
10 % na het plaatsen van de leidingen voor sanitair en elektriciteit  
10 % na het plaatsen van de binnenbepleistering  
10 % na het plaatsen van de vloeren  
5 % na het plaatsen van de keuken  
5 % na voorlopige oplevering van het aangekochte goed  
 
De koper werd er van in kennis gesteld dat de huidige stand van uitvoering is:......................... 
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6. Bodemattest 
 
De bouwheer/promotor verklaart bij OVAM een bodemattest te hebben aangevraagd en bekomen en 
de inhoud van dit attest te hebben medegedeeld aan de koper. 
De inhoud van dit attest luidt als volgt : OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens 
over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.".  
 
 
7. Autenthieke akte 
 
De authentieke akte zal tegen uiterlijk ………….( binnen de 3 maaanden na ondertekenen van de 
overeenkomst ) verleden worden voor notaris Dirk Seresia te 3900 Pelt  
                         
In geval een partij niet zou meerwerken aan het verlijden van deze akte zal de wederpartij het recht 
hebben om binnen de 14 dagen nadat schriftelijk een aanmaning is verzonden, vanwege de in 
gebreke blijvende partij de uitvoering in natura dan wel de ontbinding van de overeenkomst te 
vorderen en betaling van een schadevergoeding gelijk aan 10% van de vooropgestelde koopprijs, 
onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding. 
 
Gedaan in zoveel exemplaren als partijen te PELT op ..............  
 
De koper(s)         De bouwheer - verkoper  
 
 
 
Naam: ………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………… 

GSM:  ………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………………… 

 
Appartement nr: ……………………………………… 

Parkeerplaats ondergronds nr:  ……………………… 

Berging nr: ……………………………………………… 

Prijs excl. BTW en excl. registratie € ………………….. 

In bijlage de verkoopsplannen.  


