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ALGEMEEN
Residentie “Arena” is centraal gelegen in de stad Roeselare. De site bevindt zich op
wandelafstand van het centrum en het station.
De residentie bestaat uit 8 appartementen. Waarvan 3 op verdieping 1, 3 op verdieping 2 en 2
penthouses op verdieping 3. Op het gelijkvloers zijn er 3 garages en 5 staanplaatsen voorzien.
Op het gelijkvloers is er een apart tellerlokaal, bergruimte voor het huisvuil en een fietsenstalling
voorzien.
Het gebouw wordt opgericht en afgewerkt met duurzame materialen en de afwerking is
aanpasbaar aan de wensen van de kopers.

ALGEMENE BESCHRIJVING
VAN MATERIALEN EN UITRUSTINGEN
1. Grondwerken
Voor de funderingsplaat voorziet de aannemer de nodige graafwerken, er wordt een
vorstrand voorzien tot op vorstvrije diepte. Deze graafwerken worden uitgevoerd volgens
de afmetingen van de architectuurplannen en de stabiliteitsstudie. Alle overtollige grond
wordt afgevoerd.
2. Funderingen
De
funderingsplaat
worden
uitgevoerd
naar
de
resultaten
van
het
diepsonderingsonderzoek opgemaakt
door
een
gespecialiseerde
firma. De
stabiliteitsstudie werd opgemaakt door studiebureel Abicon, Marialoopsesteenweg 2H,
8700 Tielt. Overeenkomstig het A.R.E.I. (algemeen reglement op de elektrische
installatie) wordt er een aardingslus geplaatst tot het bekomen van een
spreidingsweerstand kleiner dan 30 Ohm voor een gekeurde aansluiting van de
elektrische installatie.
3. Riolering
Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC, Benor gekeurd. Ze worden met
helling in volle grond op aangedamde aarde geplaatst. Een reukafsnijder is voorzien waar
nodig. In een toezichtput worden de verschillende leidingen verzameld.
De riolering wordt aangesloten aan de gemeente riolering volgens de vigerende
voorschriften. Er worden voldoende regenwaterputten voorzien, conform de geldende
reglementeringen.
4. Metselwerk
De buitenmuren zijn opgevat in een spouwmuurconstructie. De binnenzijde van de
spouwmuur wordt uitgevoerd in snelbouwmetselwerk in gebakken aarde (14 cm dikte).
De buitenmuur wordt uitgevoerd in een parementsteen, daartussen bevindt zich een
geïsoleerde spouw.
Deze metselwerken worden met P.N. cement-zandmortel uitgevoerd. De lichte
scheidingswanden binnen de appartementen worden afgewerkt in snelbouwmetselwerk
van 9 cm dikte aan beide zijden gepleisterd.
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5. Isolatie
De buitenmuren zijn geïsoleerd in een materiaal en een dikte waarmee voldaan wordt aan
de geldende EPB-regelgeving. Na de uitvoering zal de eigenaar een
energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw ontvangen die de conformiteit bevestigd.
De spouw van de scheidingsmuren tussen twee appartementen is opgevuld met een
minerale wolplaat, die dienst doet als thermische en akoestische isolatie.
6. Gewapend beton
Het gebouw wordt opgetrokken in een betonstructuur in combinatie met dragend
snelbouwmetselwerk. De vloerplaten en de trapstructuur zijn eveneens in gewapend
beton.
7. Gevels
Voor de gevels werd voornamelijk gekozen voor een uniform licht metaalgrijze
parementsteen. Namelijk een Vandersanden type Quartis Zero. De ramen zijn allemaal
voorzien tot op vloerniveau.
8. Blauwe hardsteen
De raamdorpels worden - voor zover aanwezig - uitgevoerd, overeenkomstig de
plannen, in blauwe hardsteen. De deurdorpels op het gelijkvloers hebben een dikte
van 8 cm. Alle steensoorten zijn van 1ste kwaliteit.
9. Platte daken
Er wordt gebruik gemaakt van een éénlaagse dakverdichting in hoogwaardig EPDM,
met onderliggend voldoende thermische isolatie. De terrassen worden, in het geval
van dakdichting, afgewerkt met houten planken (met open voegen).
De platte dakafwerking vertoont een voldoende helling ter voorkoming van stilstaand
water. De uitvoering van de platte dakwerken gebeurt door een gespecialiseerde
firma die de nodige waarborgen kan bieden.
10. Regenwaterafvoeren
De zichtbaar blijvende goten en regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. De
regenwaterafvoeren die ingewerkt zijn in de muren worden uitgevoerd in hoogdruk
polyethyleenleidingen.
11. Buitenschrijnwerken
Alle buitenschrijnwerken van de appartementen worden uitgevoerd in PVC, met RALkleur 9005 (Gitzwart). De raamprofielen zijn voorzien van een thermische onderbreking.
Alle buitenschrijnwerken zijn voorzien van dubbele beglazing met een U- waarde van
maximum 1,0 W/m2K. De raamgehelen voldoen aan de energieprestatieregelgeving
(EPB) en de nieuwe glasnorm (NBN S23-002). Overeenkomstig de EPB dienen
bepaalde ramen voorzien te worden van ventilatieroosters die moeten instaan voor
het aanvoeren van voldoende verse ventilatielucht.
De toegangsdeuren tot de gemene delen zullen uitgevoerd worden in thermisch
onderbroken aluminium, met RAL-kleur 9005 (Gitzwart)
Het buitenschrijnwerk zal worden ingepleisterd. Daar waar ramen of deuren niet
aansluiten tegen pleisterwerk wordt een houten uitbekleding voorzien.
Op alle buitendeuren zijn sloten voorzien met 3 puntsluiting.

12. Ventilatie
Overeenkomstig de EPB-regelgeving wordt er een mechanische ventilatie voorzien voor
de vochtige ruimtes. Via raamroosters wordt er verse lucht binnengebracht. In functie
van de specifieke vereisten voor het appartement afzonderlijk kan hier van afgeweken
worden.
Er is een ventilatiesysteem type C+ voorzien met een individuele Renson Health Box per
appartement.
13. Terrassen
De terrassen die uitgevoerd zijn in EPDM, worden voorzien van een afwerking in
houten planken (met open voegen).
De terrassen worden voorzien van een aluminium glasbalustrade met solid profielen,
gelakt in RAL-kleur 9005 (Gitzwart).
14. Parkeermogelijkheid
Op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw worden er 3 garages voorzien en 5
staanplaatsen. Er is ook een fietsenberging voorzien.
De garages zijn voorzien van een sectionale poort met vlakke panelen met stucco design.
Deze hebben een afmeting van 2500/2300 (bxh). Het poortblad is verdeeld in 4 panelen
met vingerknelbeveiliging en dubbelwandig geïsoleerd 40mm met PUR isolatiekern
(k-waarde 0,5W/m2K).
De motor wordt geleverd met 2 afstandsbedieningen, ingebouwde ontvanger, soft-start &
softstop functie, LED verlichtingsfunctie, krachtbeveiliging & noodontgrendeling binnen.

GEMENE DELEN
A. TECHNISCHE UITRUSTING
1. Tellers en aansluitingskosten
Alle aansluitingen op het verdeelnet van water, aardgas, elektriciteit, distributie, telefoon
alsook het plaatsen van de tellers en tellerkasten, vallen ten laste van de kopers.
2. Sanitaire inrichting
In de traphal wordt één dubbele dienstkraan voorzien in de berging onder de trap voor
het onderhoud van de gemene delen en één in de garage, deze is aangesloten op
regenwater.
3. Elektriciteit
De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de
leverende maatschappij. Ze is strikt individueel en van het ingewerkt type. Deze
installatie is hermetisch daar waar de voorschriften van de stroomleverende firma het eist.
De installatie omhelst onder meer de distributieleiding voor de gemene delen en een
leiding voor de lift. De individuele zekeringen van private leidingen werken
automatisch. Alle onderdelen zijn wit.
Verlichtingsapparatuur is enkel voorzien in de gemeenschappelijke delen.

De meters worden geplaatst in de tellerruimtes in de daarvoor voorziene ruimte op
het gelijkvloers. Ze zijn voorzien van een verliesstroomschakelaar en automatische
veiligheden. Alle schakelaars en stopcontacten zijn Cebec gekeurd.
Voorzieningen voor de gemeenschappelijke installatie:
Inkom & traphal:

Lift:

- verlichtingsarmaturen
- noodverlichting
- stopcontact op het gelijkvloers
- videofoon op het gelijkvloers
- duwknop bel
- bewegingsdetector in de gemene delen (inkom, traphal per verdiep)
- elektrische bediening van het rookluik
- brandmelders+ sirene
- voeding lift
- 1 lichtpunt
- 1 stopcontact
- 1 telefoonaansluiting

4. Liftinstallatie
De liftinstallatie zal beantwoorden aan de meest recent Europese normeringen inzake
veiligheid en snelheid. Persoonslift voor 6 personen met een draagvermogen van 450 kg.
De snelheid van de lift bedraagt 1m/s. De lift zal een telefoon, een spiegel, een
handgreep en een noodverlichting bevatten. De lift is voorzien van telescopische
schuifdeuren.
5. Videofonie - deuropener
Een volledige videofooninstallatie verbindt alle appartementen op de verdiepingen met
de inkomdeur van het gebouw. Ieder appartement bevat apparatuur met belknop, die
elektrisch het slot, gelegen bij de ingang, in werking stelt.
6. Brandveiligheid
Alle voorzieningen voor de totale brandveiligheid van het gebouw zijn in acht
genomen. Brandvrije deuren aan inkom van de appartementen. In de traphal is er
lichtinlaat voorzien op de bovenste verdieping. Deze inlaat is tevens dienstig als rookluik.

B. INRICHTING
Inkom en traphallen
De inkomhal wordt ingericht met een meubelafwerking - combinatie van brievenbussen en
videofoon.
De inkomdeuren van de appartementen worden uitgevoerd, beantwoordend aan de
brandweerbeveiliging (30 min brandweerstand). De ingangsdeur, tussen inkomsas en
traphal, is een aluminium, beglaasde deur, voorzien van een elektrisch slot, te bedienen
vanuit de appartementen. Ze is voorzien van een vaste knop aan de kant van het inkomsas
en éénzijdig met een kruk aan de kant van de appartementen. Deze deur is eveneens te
openen met een sleutel. De inkomdeur van ieder appartement is van een cilinderslot
voorzien, dit in combinatie met het slot van de ingangsdeur.
De trappen in de traphal zijn, conform de brandweerbeveiliging, uitgevoerd in gewapend
zichtbeton. Ze zijn voorzien van een handgreep in metaal of aluminium.

Gemeenschappelijke inkom en de traphal worden gepleisterd en geschilderd in
acrylaatverf. Dit is ook het geval voor de onderzijde van de trappen. Het binnenhoutwerk
van de inkom en traphal en de inkomdeuren van ieder appartement, worden afgewerkt met
twee lagen verf.
De vloeren van de inkomhallen op het gelijkvloers worden afgewerkt met hoogwaardige
materialen, evenals de overlopen op de verdieping.

PRIVATE DELEN
A. TECHNISCHE UITRUSTING
1. Centrale verwarming met aardgas
Individuele verwarming op aardgas met condenserende gaswandketel (gesloten ketel),
compleet met ingebouwde regelapparatuur en met productie van sanitair warm water. De
afvoer van de verbrandingsgassen en de toevoer van de verse lucht gebeurt via de CLVschouw of rechtstreeks naar buiten. De regeling gebeurt via een uurwerkthermostaat.
Radiatoren = type paneelradiatoren – ventiel (regime 90°-70°) voorzien van thermostatische
kranen.
Warmteverdeling per kamer berekend bij een buitentemperatuur van -10°C.
Living en keuken
22°C
Badkamer
24°C
Slaapkamers
18°C
De radiatoren worden aangesloten met leidingen in VPE. Deze leidingen in kunststof
vertrekken vanaf de verdeelcollector naar iedere radiator afzonderlijk. De leidingen tussen
cv-ketel en verdeelcollectoren worden in staal of koper uitgevoerd.
2. Sanitaire inrichting
Alle waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof (VPE). Een individuele waterteller
wordt voorzien voor elk appartement. Warm water is voorzien aan keuken, douches en
lavabo’s.
Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in harde kunststofbuizen (PE – type Geberit
of evenwaardig), temperatuursbestendig en speciaal geschikt voor sanitaire afvoerwaters.
Afvoer voor de wasmachine wordt voorzien in de berging of badkamer. Er kan enkel
gewerkt worden met een condenserende droogkast, er is geen luchtafvoer voorzien voor
een traditionele droogkast.
3. Sanitaire toestellen
Alle toestellen zijn in witte kleur. Volgende types zijn voorzien:
W.C.:
- type hangtoilet + wit wc-deksel + bedieningsplaat
- papierhouder + handdoekring
- spiegel (indien toilet afzonderlijk aanwezig)
- handwasbakje voorzien van koud water (indien toilet afzonderlijk aanwezig)
Badkamer :
- inloopdouche + thermostatische kraan + unicabaar met sproeier en slang
- lavabo (wit, 1 of 2 stuks) wordt ingebouwd in meubel met spiegelpaneel + mengkraan

Keuken :
- spoeltafel in inox, mengkraan met beweegbare bek. De kranen zijn van eerste keus in
verchroomd metaal, ééngreepsmengkraan.
4. Elektriciteit
De meters worden geplaatst in de tellerruimte. Elk appartement krijgt zijn individuele meter,
waarbij een schakelkast en zekeringen zijn voorzien. Per appartement wordt een
zekeringenkast
geplaatst
in
de
berging,
eveneens
voorzien
van
een
verliesstroomschakelaar en automatische veiligheden. Alle schakelaars en stopcontacten
zijn Cebec gekeurd.
Voorzieningen voor de individuele installatie:
Inkom

- 1 lichtpunt

Leefruimte:

- 2 lichtpunten aan plafond met 2 schakelaars
- 4 dubbele stopcontacten
- 2 enkele stopcontacten
- stopcontact distributie – tv
- stopcontact telefoon
- videofoon
- thermostaat

Keuken:

- 1 lichtpunt met schakelaar
- 1 lichtpunt met schakelaar onder keukenkasten
- stopcontact combi-oven
- stopcontact koelkast
- stopcontact vaatwas
- aparte voeding kookplaat
- 4 stopcontacten

Berging:

- 1 lichtpunt met schakelaar
- 1 stopcontact cv-installatie
- 1 stopcontact voor wasmachine
- 1 stopcontact voor droogkast
- 1 dubbel stopcontact

Nachthal:

- 1 lichtpunt met schakelaars
- 1 stopcontact

Slaapkamer 1:

- 1 centraal lichtpunt met 2 schakelaars
- 2 dubbele stopcontacten
- 1 enkel stopcontact

Slaapkamer 2:
- 1 centraal lichtpunt met schakelaar
(indien van toep.) - 2 dubbele stopcontacten
- 1 enkel stopcontact
Badkamer:

- 1 centraal lichtpunt met schakelaar
- 1 lichtpunt met schakelaar aan badkamermeubel
- 1 dubbel stopcontact
- voeding badkamermeubel: verlichting en stopcontact

Terrassen:

- 1 lichtpunt met schakelaar met getuigelampje
- 1 enkel stopcontact

De installatie bevat geen lusters of armaturen in de private delen. De installatie wordt
uitgevoerd volgens de Belgische normen en volgens de voorschriften van de
stroomleverende maatschappij.
5. Videofoon en deuropener
Videofoon met elektrische deuropener inkomhal en belknop aan inkomdeur van het
appartement.
6. Telefoon- & internetaansluiting
Telefoonaansluiting is voorzien. Het buizennet voor de aansluiting op het telefoonnet
is voorzien in elk appartement + eveneens in de lift.

B. INRICHTING
1. Chape en isolatie
Akoestische isolatie tegen de burenhinder. Chape van het type “zwevende vloer”, het
betreft een akoestische mat (6mm) geplaatst op een isolerend schuimbeton.
Aanvullend is de bovenlaag een gewapende chape. Waar harde bevloering voorzien
is, wordt de chape geplaatst in functie van de gekozen vloerdikte.
2. Bepleisteringen
De muren worden d.m.v. bepleistering afgewerkt volgens de regels van de kunst.
Plafonds zijn afgewerkt met spuitpleisters en daar waar schuine kanten van het dak
aanwezig zijn gebeurt de afwerking op de houten dakstructuur met gyprocbeplating of
pleisterwerk met brandweerstand. Alle hoeken worden beschermd met hoekijzers. De
dagkanten van het buitenschrijnwerk worden ingepleisterd, behalve waar er uit noodzaak
een houten bekleding moet zijn. De graad van afwerking is dermate dat er nog
voorbereidende werken dienen te gebeuren (bijplamuren, gladschuren,...) teneinde te
kunnen overgaan tot de schilderwerken.
3. Bevloering
De keuze van de bevloeringen zal gebeuren uit een standaard pakket bij de
leverancier, aangeduid door de promotor waar alle hieronder beschreven
vloerbekledingen ter inzage liggen. De volgende handelswaarden zijn voorzien:
Keramische tegel met verlijming op de chape:
Leefruimte, keuken, nachthal, berging, wc, badkamer: H.W. 35,00€ (excl. BTW) Plinten
worden gekozen in overeenstemming met de aansluitende bevloering.
Kwaliteitsvolle laminaat met bijhorende plint zwevend geplaatst op een ondervloer:
Slaapkamer(s) met handelswaarde 20,00€/m2 (excl. BTW)
Er zijn wandtegels voorzien in de douche, H.W. 35,00€/m2 (excl. BTW), formaat
20/20, geplaatst in blokverband.
Venstertabletten in natuursteen (enkel daar waar vensters met schoot) H.W. 100 €/m2
(alle vermelde handelswaarden zijn excl. Btw en plaatsing). Bij verschil in prijs van de
vloeren of de wandbetegeling met de voorziene prijs zal het verschil in
handelswaarde verrekend worden in plus of min. Indien de vloeren of wandbetegeling
niet door de verkoper dienen geplaatst te worden, wordt een bedrag terugbetaald aan de
koper dat op volgende manier wordt bepaald: aantal vierkante meters x (H.W. – 45 %) +
plaatsingskosten (15 €/m2).

4. Binnenschrijnwerk
De binnendeuren van de appartementen zijn standaard schilderdeuren klaar om te
schilderen, opgehangen aan 3 paumellen, kruk en slot + sleutel + deurbekledingen.
Ramen die niet in te pleisteren zijn, worden aan de binnenzijde afgewerkt met
houten uitbekledingen, klaar om te schilderen.
5. Vast meubilair
De keukenkasten worden uitgevoerd in kunststofplaten met inbegrip van volgende
toestellen
: frigo met diepvriesvak (hoogte 1,20m), telescopische dampkap breedte 60cm,
inbouw combi-oven op hoogte, kookplaat: keramisch met bediening en 4 zones,
vaatwasmachine: geïntegreerd type met 3 programma’s, spoeltafel in inox (met 1 1/2
wasbak), kraan met beweegbare bek (ééngreepsmengkraan). Deze toestellen kunnen
door de promotor nog vervangen worden door gelijkwaardige toestellen van een ander
merk, onder voorbehoud van blijvende beschikbaarheid. Voor het geheel van het
keukenmeubilair inclusief de toestellen is een minimale handelswaarde van 8.000€
(excl. BTW) voorzien. De opstelling zoals weergegeven op het plan is niet bindend voor de
verkoper.
Voor de badkamers wordt een lavabomeubel voorzien.
De gaswandketel wordt in de berging voorzien. Deze wordt ingewerkt.
Indien dit meubilair (keuken en badkamermeubel) niet door de verkopers dient geplaatst
te worden, wordt een bedrag terugbetaald aan de koper dat gelijk is aan de handelswaarde
min 45 %.
Indien gewenst kan er een schuifwand geplaatst worden in de badkamer voor het
wegwerken van de wasmachine en droogkast. Een kast boven het toilet is eveneens
mogelijk.
6. Schilderwerken
Er zijn geen schilderwerken voorzien voor de private delen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
1. Opkuis
De lokalen zullen opgeleverd worden na een eerste opkuis. Het grondig opkuisen der
ramen, vloeren en sanitaire apparaten is ten laste van de koper.
2. Werken uitgevoerd door derden
Het is de koper niet toegelaten, werken van om het even welke aard, voor de definitieve
overname van het gebouw door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke
toelating van de promotor.
3. Zetting van het gebouw
De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, zijn
enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds behoort dit niet onder de
verantwoordelijkheid van de promotor, architect of aannemer. Het gaat hier immers om
verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.
4. Plannen
De plannen van het gebouw, die aan de kopers worden overhandigd, zijn opgemaakt te
goeder trouw door de architect. Indien beperkte afwijkingen zich voordoen, zowel in meer
als in min, zullen deze beschouwd worden als aanvaardbare verschillen die in geen geval
de eis tot schadevergoeding, door één der partijen rechtvaardigen.
De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de prijs. De binnenhuisinrichting is niet
inbegrepen in dit loon.
De secties van kolommen en balken worden bepaald 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 meubilering op de plannen is enkel ten titel van illustratie met
uitzondering van de zaken die beschreven werden.
5. Lastenboeken
De aannemer-verkoper behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van huidige
lastenboek en plannen te wijzigen indien deze nodig geacht worden door de architect, of
voorgesteld worden door de bevoegde administratieve overheden.
6. Wijzigingen van gebruikte materialen
De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de
beschrijving aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het
recht om wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze
wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit.
Dergelijke wijzigingen kunnen zich trouwens in principe slechts voordoen om welbepaalde
economische en commerciële redenen: nl. verdwijning van de markt van de voorziene
materialen, leveringstermijn onverenigbaar met de normale gang de werken, enz.
7. Erelonen
De erelonen van architect, ingenieur stabiliteit, veiligheidscoördinator, en alle andere
noodzakelijke deskundigen zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen omvatten de
verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van
diegenen die betrekking hebben op alle versieringswerken of diegenen die voortvloeien uit
een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel zouden aangevraagd zijn door
de koper.

8. Wijzigingen op vraag van de koper
Wijzigingen en/of aanpassingen welke op het verzoek van de koper worden aangebracht
aan de bepalingen van dit lastenboek kunnen alleen betrekking hebben op de afwerking
van de private delen en zullen door de aannemer slechts worden aanvaard voor zover zij
ten gepaste tijde werden aangevraagd en er een schriftelijk akkoord bestaat nopens aard
en prijs, welke steeds ten laste is van de koper.
9. Toegankelijkheid bouwplaats
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is
bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of
vergezeld is van een vertegenwoordiger van de bouwfirma, en dit uitsluitend tijdens
de werkuren.
Tijdens de ruwbouw, weekend, vakantiedagen is de bouwplaats niet toegankelijk. De
bouwfirma beslist autonoom of toegang mogelijk is. De bezoekers moeten zich in elk
geval schikken naar het bouwplaatsreglement en de veiligheidscoördinator.
De bouwers wijzen alle aansprakelijkheid af van ongevallen die zich op de bouwplaats
kunnen voordoen.
Dit lastenboek bevat 10 pagina’s en werd pagina per pagina door de koper en de
verkoper gekorttekend. Elke partij verklaart één exemplaar tot zich genomen te hebben.
Tielt

…………./…………/…………………………………

De koper(s)

De bouwheer – verkoper

BIJLAGE 1: Algemeen
A. ZIJN NIET INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS
1. Notariskosten
• Ereloon van de notaris
• Registratie op de grondwaarde
Btw op de constructiewaarde (21%)
Privatief
Autostandplaats 1
Autostandplaats 2
Autostandplaats 3
Autostandplaats 4
Autostandplaats 5
Garage 1
Garage 2
Garage 3
Appartement 0101
Appartement 0102
Appartement 0103
Appartement 0201
Appartement 0202
Appartement 0203
Appartement 0301
Appartement 0302

•

Grondwaarde
€ 4.500,00

Constructiewaarde
€ 25.500,00

€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00

€ 19.900,00
€ 18.900,00
€ 18.900,00

€ 34.200,00
€ 40.800,00
€ 37.800,00

€ 210.800,00
€ 247.200,00
€ 225.200,00

Verkoopprijzen
€ 30.000,00
VERKOCHT
€ 22.000,00
€ 21.000,00
€ 21.000,00
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
€ 245.000,00
€ 288.000,00
€ 263.000,00

Aandeel in de kosten van de basisakte en regelement van mede-eigendom
Privatief
Autostandplaats 1
Autostandplaats 2
Autostandplaats 3
Autostandplaats 4
Autostandplaats 5
Garage 1
Garage 2
Garage 3
Appartement 0101
Appartement 0102
Appartement 0103
Appartement 0201
Appartement 0202
Appartement 0203
Appartement 0301
Appartement 0302

Afgerond aandeel in
tienduizenden
150
70
70
70
70
140
115
115
1110
1040
1140
1110
1040
1140
1360
1260

Kosten basisakte +btw
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
650,00
600,00
650,00
630,00
600,00
650,00
700,00
680,00

2. Aansluiting en keuringen
• Water (tot en met de waterteller): € 957,16/privatief (+btw)
• Elektriciteit & gas (tot en met de teller): € 2.908,83/privatief (+btw)
• Aansluiting op openbaar rioleringsnet: € 515,63/privatief (+btw)
• Aansluiting telefoon – TV – distributie: € 249,24/privatief (+btw)
• Keuring gas, water en elektriciteit: € 371,05/privatief (+btw)
Totaalprijs: € 5.001,91 + btw à € 5.000,00 + btw
Alle aansluitingskosten, lasten, taksen en administratieve geplogenheden t.o.v. de
betrokken maatschappijen, zijn ten laste van de kopers, doch ze worden in eerste
instantie gedragen door de promotor.

3. Volmacht
De koper geeft hierbij volmacht aan de verkoper om de aansluitingen op de
nutsvoorzieningen in zijn naam aan te vragen, indien zij bij de ondertekening van huidig
document nog niet zijn gebeurd
4. Schilderwerken van het privatief
Alle kosten die gemaakt worden voor het verwarmen en drogen van het privatief voor
datum van de oplevering zijn ten laste van de koper
5. Verlichtingsarmaturen van het privatief

B. ZIJN WEL INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS
1. Ereloon van de architect
2. Ereloon van de ingenieur – stabiliteit
3. Ereloon veiligheidscoördinator
4. EPB-adviseur
5. Dossier brandweer stad Roeselare
6. Diepsonderingen

BIJLAGE 2: EPB
Zoals bij de startverklaring verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap
Appartement

E-Peil

0101
0102
0103
0201
0202
0203
0301
0302

51
51
52
44
53
53
51
53

BIJLAGE 3: Bijzondere bepalingen
a. Wij realiseren een traditionele hedendaagse bouwconstructie met een uitvoering volgens de
regels van de kunst en met in acht name van bouwkundige technische voorschriften, normen
en specificaties. Er is een tienjarige waarborg volgens de wettelijke, officiële voorschriften.
Alle elementen, gedetailleerd in de technische beschrijving, zijn inbegrepen in het
totaalconcept. De algemene technische beschrijving primeert t.o.v. de uitvoeringsplannen.
Wij behouden ons het recht voor om vernieuwde of verbeterde elementen toe te passen aan
de bouwconstructie. Materialen mogen gewijzigd worden in gelijkaardige van minstens
dezelfde kwaliteit.
b. Schilder- en behangwerk, verlichtings- en laagspanningsarmaturen zijn niet inbegrepen. De
privatieven worden bezemschoon opgeleverd. De lokalen zullen opgeleverd worden na een
eerste opkuis. Het grondig opkuis der ramen, vloeren en sanitaire apparaten is ten laste van
de koper.
c. Alle op de plannen en tekeningen of in de technische beschrijving opgegeven maten en
maatcijfers, zijn plus-minusmaten. De kleine verschillen in min of in meer die mochten
vastgesteld worden na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als
gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen zich eventueel op deze onbelangrijke
afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of
ontbinding van de koop te eisen.
d. De wijzigingen die aan voorliggende technische beschrijving ten verzoeke van de koper
zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting
van de ruwbouw, de hoofd-, gevel- en balkdragende muren. De bouwpromotor zijnerzijds
behoudt zich het recht voor om detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde
documenten, hetzij deze hem door de ter zake bevoegde overheid zouden worden opgelegd
of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. Het is de koper verboden, voor
de oplevering van het hele aangekochte goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren (of
te laten uitvoeren).
e. De toekomstige eigenaar heeft geen toegang tot de werf indien niet vergezeld van een
afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer, mits voorafgaandelijke afspraak. Zelfs in dit
geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke
delen plaatsvinden op hun eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de
verkoper, de bouwheer, de architect of de aannemer in geval van een gebeurlijk ongeval
tijdens een bezoek aan de werf.
f.

De vaste of losse meubels, alsook de installaties die gebeurlijk op zekere verkoopsplannen
zouden voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen,
tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving.

g. Wanneer de in de offerte voorziene materialen (zoals vloeren, keuken, badkamer,...) niet
aangekocht worden bij de door ons aangeduide firma, zal er een schadevergoeding
aangerekend worden van 40% op het bedrag dat voorzien werd in de offerte.
h. De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de
handleiding voor het onderhoud van gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum van het Bouwbedrijf.
Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen
zal de verkoper ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid terzake. De syndicus van het
gebouw dient het bewijs van het periodieke onderhoud overeenkomstig voormelde
richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwisting.

i.

De erelonen van architect, ingenieur stabiliteit, veiligheidscoördinator, en alle andere
noodzakelijke deskundigen zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen omvatten de
verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van diegenen
die betrekking hebben op alle versieringswerken of diegenen die voortvloeien uit een
wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel zouden aangevraagd zijn door de
koper.

j.

Zetting van het gebouw
De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, zijn
enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds behoort dit niet onder de
verantwoordelijkheid van de promotor, architect of aannemer. Het gaat hier immers om
verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw

k. De promotor behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van huidige lastenboek en
plannen te wijzigen indien deze nodig geacht worden door de architect, of voorgesteld
worden door de bevoegde administratieve overheden.
l.

De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de
beschrijving aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht
om wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen
geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen
kunnen zich trouwens in principe slechts voordoen om welbepaalde economische en
commerciële redenen : nl verdwijning van de markt van de voorziene materialen,
leveringstermijn onverenigbaar met de normale gang van de werken enz.

m. Wijzigingen en/of aanpassingen welke op het verzoek van de koper worden aangebracht
aan de bepalingen van dit lastenboek kunnen alleen betrekking hebben op de afwerking van
de private delen en zullen door de aannemer slechts worden aanvaard voor zover zijn ten
gepaste tijde worden aangevraagd.

Voor akkoord,
De koper

De verkoper

APPARTEMENT 0301

BIJLAGE: GRONDPLANNEN

APPARTEMENT

APP 03.01

VERDIEPING

03

BRUTO OPPERVLAKTE

109,72 m2

BRUTO OPPERVLAKTE TERRASSEN
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RESIDENTIE ARENA
Mandellaan 182, 8800 Roeselare

berging

BIJLAGE: KEUKEN / BADKAMER

Klant

DHR BART DEBLAUWE

Ontwerp

RES ARENA 3.1

Datum

23/09/2017

EREMEX BVBA
OOSTLAAN 13
8850 ARDOOIE
Tel 051 744661
Fax 051 745702
stefaan@eremex.be
www.eremex.be

Geachte heer ,

Eerst en vooral willen wij u bedanken voor het vertrouwen en de
interesse die u in ons stelt .
In bijlage vindt u onze beste prijs . Verder worden uw kasten uitvoerig
beschreven en gedocumenteerd . Wijzigingen zijn echter nog steeds mogelijk .
Indien u nog vragen heeft of er is iets niet duidelijk staan wij steeds
tot uw dienst .

Vriendelijke groeten ;
Stefaan Van Iseghem
Annick Van Iseghem

BART DEBLAUWE RES ARENA

We hopen dat we samen tot een overeenkomst kunnen komen
en garanderen u een perfecte montage en dienst na verkoop .
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Wij streven er naar dat onze klanten 100 % tevreden zijn . Om U als
klant de garantie te geven dat dit werkelijk zo is vindt u hieronder
onze waarborgbepalingen .

Waarborg : 10 jaar waarborg op al het beslag van uw keuken .
2 jaar waarborg op elektrische toestellen .
Montage : De plaatsing gebeurt door onze eigen diensten . Zij zorgen er ook
voor dat de plaatsing en de aansluiting van werkbladen , toestellen en sanitair
vlekkeloos verlopen .
Indien u dit wenst passen wij uw elektriciteit en sanitair aan , plaatsen wij de
faiences , verlagen wij het plafond , … Na de afwerking is nemen we al het
verpakkingsmateriaal terug mee .

BART DEBLAUWE RES ARENA

Dienst na verkoop : EREMEX heeft een eigen hersteldienst aan huis
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Uw meubel bestaat uit kasten met een hoogstaand kwaliteitsniveau .
Legbanken : Alle legbanken zijn 19 mm dik en dus uiterst belastbaar . Zij
kunnen in hoogte worden versteld .
De voorkanten van de legbanken hebben een 2 mm dikke LASER afboording .
Kasten: de voorkanten van alle kasten hebben een LASER afboording zodat
deze extra stevig zijn . De korpusdelen zijn 19 mm dik , de rugwanden zijn 10
mm !!! dik wat zorgt voor een heel stevige constructie. Alle delen zijn verlijmd
en verdeuveld.
Plinten : Alle legbanken zijn 19 mm dik . Het laminaat is verlijmd op een
watervaste multiplex plaat. Onder iedere zijwand wordt er een volkern strip
voorzien.

Beslagen van deuren en bovenkasten : De deuren zijn uitgevoerd met
metalen , zelfsluitende en verende scharnieren van het merk Blum die in de
hoogte verstelbaar zijn Deze worden voor alle deuren , die tot 107 ° kunnen
worden geopend , gebruikt . Rubber stootdoppen zorgen voor een zachte
sluiting van de deuren . De bovenkasten worden op een metalen rail
gemonteerd . Het ophangbeslag is tot 75 Kg belastbaar en is onzichtbaar .

BART DEBLAUWE RES ARENA

Schuifladen : Dubbelwandig stalen systeem met stalen achterwand in
antracietkleur van het merk Blum. De lade is uitgevoerd met een zelfsluitend
mechanisme , dat wil zeggen dat de lade ca 6 cm voor de ingeschoven stand
vanzelf volledig naar binnen schuift . Met volledig uittrekbare geleiding kan de
lade 100 % worden uitgetrokken , waardoor men een optimaal overzicht heeft
en alles gemakkelijk kan bereiken . Deze lades zijn verkrijgbaar in
verschillende afmetingen met een maximum van 120 cm breed !!! Standaard
zijn de zijkanten voorzien van verhoogde zijdelen.
De draagkracht bedraagt 30 Kg . De bodem van de lade bestaat uit 16 mm
dikke spaanplaat. De fronten van de laden kunnen in hoogte en naar de zijden
worden versteld .
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• Fronten kasten: SANTO , vlakke deur , kleur uit gamma
• Zijwand : 18 mm dik
• Werkbladen : Laminaat op spaander , voorzijden recht , 4 cm dik ,
kleur nar keuze uit gamma
• Greep : greep naar keuze uit gamma
• Plinten : 15,5 cm hoog , laminaat op multiplex
• Toestellen : inox
• Onderkasten : 72,5 cm hoog
• Kolomkasten : 221 cm hoog

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stijlmuur , mdf in verstek verlijmd , ongeschilderd
kolomkast , 2 deuren , nis voor oven en microgolfoven
onderkast , 2 voorraadladen
onderkast , 1 voorraadlade , 1 lade , 1 binnenlade met meenemer
werkblad , laminaat op spaander
wandbekleding onder dampkap
kolomkast , nis voor koelkast 122 cm , voorraadlade onderaan
Stijlmuur , mdf in verstek verlijmd , ongeschilderd
luifel , mdf in verstek verlijmd , ongeschilderd
plinten , laminaat op multiplex

• zijwand onderkast , volkern strip aan onderzijde
• front vaatwas
• onderkast spoeltafel , 2 deuren

BART DEBLAUWE RES ARENA

• Hangkasten : 91 cm hoog
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•
•
•
•
•
•

onderkast , 1 uittrekbaar front , 2 binnenladen met meenemer
zijwand , volkern strip aan onderzijde
ondiepe onderkast , 2 deuren , verstelbare legbank
ondiepe onderkast , 2 deuren , verstelbare legbank
werkblad , laminaat op spaander
plinten , laminaat op multiplex

•
•
•
•
•
•

Whirlpool keramische kookplaat , tiptoetsbediening , AKT8090NE
Novy zuiggroep 820
Whirlpool multifunctionele kolomoven AKP458IX
Whirlpool inbouw microgolfoven AMW140IX
Whirlpool koelkast met vriesvak , nismaat 122 cm , ARG7191/A+/1
Whirlpool vaatwas , WIC3B19

• Franke spoeltafel inox , 1 bak 1/2 ASX651/1
• Franke ééngreepskraan chroom , 301677 chronic
• Franke afvoerset 2 bakken
•
•
•
•

Bestekindeling
Alu handdoekenrek
Uittrekbare afvalverzamelaar
Alu bodemmat in spoelonderkast

• Schellkraan
• Combischellkraan

BART DEBLAUWE RES ARENA

• Meubellift is inbegrepen
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• Fronten kasten: SANTO , vlakke deur , kleur wit
• Zijwand : 18 mm dik
• Greep : greep naar keuze uit gamma
Wastafelkast , 2 deuren , breedte 120 cm
Wastafeltablet acryl , kleur wit , 2 wastafels
Spiegelkast , 2 deuren , breedte 120 cm
Combibox in spiegelkast
Verlichting op spiegelkast
2 x Grohe wastafelkraan met automatische lediging 33265002
4 x schellkraan
2 x afvoerset

BART DEBLAUWE RES ARENA

•
•
•
•
•
•
•
•
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• Fronten kasten: SANTO , vlakke deur , kleur naar keuze uit gamma
• Zijwand : 18 mm dik
• Greep : drukopenbediening

BART DEBLAUWE RES ARENA

• Voorplaat , rondom laser rand , volkern strip aan onderzijde
• Kast op maat , 2 deuren , 3 verstelbare legbanken
• Bovenplaat , rondom laser rand
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Bestelbon 23.09.2017
Klant : Dhr Deblauwe Bart
Adres : Begoniastraat 16 8850 Ardooie
• Keuken / werkblad / mdf / toebehoren
geplaatst voor de prijs van 6.294 euro excl BTW.
• Elektro
geplaatst voor de prijs van 3.096 euro excl BTW.
• Sanitair
geplaatst voor de prijs van 540 euro excl BTW.
TOTAAL excl BTW 9.930 €
• Badmeubel
geplaatst voor de prijs van 1.855 euro excl BTW.
• Toiletkast (Optie)
•
geplaatst
voor de prijs van 955 euro excl BTW.
TOTAAL excl BTW 2.810 €
TOTAAL excl BTW 12.740 €

De klant aanvaardt kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden in bijlage die integraal
deel uitmaken van de overeenkomsten en verklaart deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
OOSTLAAN 13

8850 ARDOOIE

TEL 051 74 46 61

BTW 468 741 810

HR B 91744

BART DEBLAUWE RES ARENA

Voor akkoord ; ( naam & handtekening )
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2.)

3.)
4.)

5.)

6.)

7.)

Klant heeft het recht om deze bestelling te annuleren uiterlijk 8
dagen na het ondertekenen van de offerte . Bij annulatie nadat
deze tijd verstreken is wordt een schadevergoeding aangerekend
van 25% van het totale bedrag .
Het eerste voorschot moet slechts betaald worden uiterlijk drie
maanden voor de plaatsing en niet bij ondertekening van offerte.
Betaling 30 % bij bestelling , 60 % bij levering in onze stock of
op de werf , 10 % na voltooiing werkzaamheden EREMEX.
Eremex is nooit verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van
de geleverde goederen op de werf.
Aanpassingen aan elektrische of sanitaire leidingen , alsook het
voorzien van een gat voor de afvoerbuis van de dampkap zijn nooit
inbegrepen in de plaatsing. Eremex heeft een eigen dienst om
deze aanpassingen uit te voeren . Werken uitgevoerd door derden
kunnen nooit aangerekend worden aan Eremex. Uren worden in
regie verrekend vanaf vertrek onze magazijnen tot en met
aankomst onze magazijnen. Extra kosten voor afvoeren van
restafval & bouwpuin kunnnen in verrekening gebracht worden.
We zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen aan muren
plafonds , of onzichtbare leidingen , veroorzaakt door manipulaties
om de werken uit te voeren , in het bijzonder het boren van gaten
Eventuele kosten voor parkeerverbod of andere vergunningen
alsook het huren van een verhuislift zijn ten laste van de
opdrachtgever.
De vermelde prijzen op de offerte zijn maximaal 1 jaar geldig.
Eremex behoudt ten allen tijde het recht om na het verstrijken van
deze termijn de prijzen aan te passen volgens de op dat moment
geldende verkoopsprijzen.
In geval van wanbetaling van de opgemaakte fakturen behoudt
Eremex het recht om alle extra te maken kosten te verhalen op
rekening van de klant. Pas na betaling van alle fakturen bekomt de
klant het eigendomsrecht van de geleverde goederen en
prestaties. Bij betwisting van een faktuur mag slechts het bedrag
waarover de klacht gaat voorlopig weerhouden worden van
betaling en niet het totaal bedrag.

BART DEBLAUWE RES ARENA

1.)
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BIJLAGE: ELEKTRICITEIT

128-13 Dhr. Bart Delauwe
Bouwen van apppartementsgebouw met garages

bvba GC-ARCHITECTEN
Tel. 051 - 48 85 48
Fax. 051 - 48 86 16

Veldstraat 11, 8760 Meulebeke
Tel. 051 - 48 85 48
Fax. 051 - 48 86 16
e-mail: info@gc-a.eu
Bouwheer

Ontwerp

Dhr. Bart Deblauwe
Begoniastraat 16, 8850 Ardooie

Dossiernr.

BOUWEN VAN APPARTEMENTSGEBOUW MET GARAGES
0128-13

Bouwplaats

INSCHRIJVER

Hoek Mandellaan-Ardooisesteenweg, 8800 Roeselare

ART. NR. OMSCHRIJVING

lengte

breedte

hoogte

voorl.tot.

totaal

eenh.

E.P.

totaal

LOT 7 : ELEKTRICITEIT
VERLICHTING
BUITENVERLICHTING ALGEMENE DELEN
buitenverlichting aan inkom carreeX IP65
kleur nog te bepalen

4,00

stuk

V.H.

13,00

stuks

V.H.

Opbouwtoestel aan plafond gewone verlichting gecombineerd met noodverlichting
Lumiance Giotto 335 TC-DD, 1 x 28 W NOOD
2,00
stuks

V.H.

GARAGES
TL-strip 58 W HF (acro waterdicht armatuur)

TELLERRUIMTES

VUILNISBERGING en FIETSENBERGING
opbouwlichtpunt

TRAPHAL

Inkom - TL-strip - in te werken in meubel voor brievenbussen
Inkom - inbouwlichtpunt : Delta-light oreo (transfo in verdeelkast)

Traphal: Opbouwtoestel aan plafond gewone verlichting
Lumiance Giotto 335 Surface 1 x 28 W
Traphal: Opbouwtoestel aan wand gewone verlichting
Lumiance Giotto 335 Surface 1 x 28 W
Onder trap - opbouwlichtpunt

2,00

stuks

V.H.

1,00
4,00

stuk
stuk

V.H.
V.H.

5,00

stuks

V.H.

3,00
1,00

stuks
stuk

V.H.
V.H.

TOTAAL ALGEMEEN

APPARTEMENT 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/3.1
wc - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
inkom/nachthal - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
keuken - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
keuken - opbouwlichtpunt : luchterklem
leefruimte - opbouwlichtpunt : luchterklem
leefruimte - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
berging - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
badkamer - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
slaapkamer 1 - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
slaapkamer 2 - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
buitenverlichting - Massive type OSLO 1726/01/47 inox

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.

TOTAAL per appartement
TOTAAL 7 appartementen

APPARTEMENT 3.2
wc - opbouwlichtpunt : fitting + lamp

1,00

stuk

V.H.
1

bvba GC-ARCHITECTEN
Tel. 051 - 48 85 48
Fax. 051 - 48 86 16
inkom/nachthal - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
keuken - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
keuken - opbouwlichtpunt : luchterklem
leefruimte - opbouwlichtpunt : luchterklem
leefruimte - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
berging - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
badkamer - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
slaapkamer 1 - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
slaapkamer 2 - opbouwlichtpunt : fitting + lamp
buitenverlichting - Massive type OSLO 1726/01/47 inox

128-13 Dhr. Bart Delauwe
Bouwen van apppartementsgebouw met garages
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.

TOTAAL per appartement
TOTAAL 1 appartement

ALGEMENE ELEKTRICITEIT
BUITENVERLICHTING
schemerschakeling voor gemeenschappelijke buitenverlichtingen

T.P.

T.P.

T.P.
T.P.
T.P.
3,00 stuks
2,00 stuks
3,00 stuks

T.P.
T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
V.H.

2,00 stuks
2,00 stuks
1,00 stuk

V.H.
V.H.
V.H.

T.P.
T.P.

T.P.
T.P.

T.P.
T.P.

T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
T.P.

GARAGES
enkele schakeling met bewegingsmelder
enkele schakeling met bewegingsmelder
enkele schakeling met bewegingsmelder
enkele schakeling (in de 3 garages)
dubbele stopcontacten
enkel stopcontact (in de 3 garages)

TELLERRUIMTES

enkele schakeling
dubbele stopcontacten
verdeelkast ALG. delen

VUILNISBERGING en FIETSENBERGING
enkele schakeling met bewegingsmelder
enkele schakeling met bewegingsmelder

TRAPHAL & INKOM
onder trap : enkele schakeling met verkliklichtje
inkom : enkele schakeling met bewegingsmelder
schakeling met bewegingsmelder voor verlichting op timer
(over de 4 verdiepingen, 1 bewegingsmelder per verdiep)
voeding elektrisch slot
voeding voor TL-strip in brievenbus meubel

TOTAAL ALGEMEEN

APPARTEMENT 1.1/2.1
wc
leefruimte

keuken

enkele schakeling met verkliklichtje

T.P.

T.P.

enkele schakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
aansluiting distributie
aansluiting telefonie
aansluiting UTP
aansluiting videofonie
belinstallatie

T.P.
T.P.
2,00 stuks
4,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
1,00 stuk

T.P.
V.H.

wisselschakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
voeding voor kookplaat
voeding voor combi-oven
voeding voor dampkap
voeding voor vaatwas
voeding voor koelkast
nachthal/inkom
wisselschakeling
enkele stopcontacten
slaapkamer 1

2

bvba GC-ARCHITECTEN
Tel. 051 - 48 85 48
Fax. 051 - 48 86 16
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
slaapkamer 2
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
berging
enkele schakeling met verkliklichtje
verdeelkast appartement
dubbel stopcontact
badkamer
enkele schakeling dubbelpolig
dubbel stopcontact - wasmachine, droogkast
voeding cv
voeding ventilatie
dubbel stopcontact
voeding badkamermeubel (verlichting )
terras
enkele schakeling
spatdicht stopcontact

128-13 Dhr. Bart Delauwe
Bouwen van apppartementsgebouw met garages
T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
T.P.
1,00 stuk

T.P.
T.P.
V.H.

T.P.
1,00 stuk
T.P.
T.P.
1,00 stuks
T.P.

T.P.
V.H.
T.P.
T.P.
V.H.
T.P.

T.P.
1,00 stuks

T.P.
V.H.

TOTAAL per appartement
TOTAAL 2 appartement

APPARTEMENT 1.2/2.2
wc
leefruimte

keuken

enkele schakeling met verkliklichtje

T.P.

T.P.

enkele schakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
aansluiting distributie
aansluiting telefonie
aansluiting UTP
aansluiting videofonie
belinstallatie

T.P.
T.P.
2,00 stuks
4,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
1,00 stuk

T.P.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
T.P.
1,00 stuk
1,00 stuk
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.

T.P.
1,00 stuks
T.P.

T.P.
V.H.
T.P.

T.P.
1,00 stuks

T.P.
V.H.

enkele schakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
voeding voor kookplaat
voeding voor combi-oven
voeding voor dampkap
voeding voor vaatwas
voeding voor koelkast
nachthal/inkom
wisselschakeling
enkele stopcontacten
slaapkamer 1
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
slaapkamer 2
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
berging
enkele schakeling met verkliklichtje
verdeelkast appartement
dubbel stopcontact - wasmachine, droogkast
dubbel stopcontact
voeding cv
voeding ventilatie
badkamer
enkele schakeling dubbelpolig
dubbel stopcontact
voeding badkamermeubel (verlichting )
terras
enkele schakeling
spatdicht stopcontact

TOTAAL per appartement
TOTAAL 2 appartement

APPARTEMENT 1.3/2.3

3
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wc
leefruimte

keuken

enkele schakeling met verkliklichtje

T.P.

T.P.

enkele schakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
aansluiting distributie
aansluiting telefonie
aansluiting UTP
aansluiting videofonie
belinstallatie

T.P.
T.P.
2,00 stuks
4,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
1,00 stuk

T.P.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
T.P.
1,00 stuk

T.P.
T.P.
V.H.

T.P.
1,00 stuk
T.P.
T.P.
1,00 stuks
T.P.

T.P.
V.H.
T.P.
T.P.
V.H.
T.P.

T.P.
1,00 stuks

T.P.
V.H.

enkele schakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
voeding voor kookplaat
voeding voor combi-oven
voeding voor dampkap
voeding voor vaatwas
voeding voor koelkast
nachthal/inkom
kruisschakeling
enkele stopcontacten
slaapkamer 1
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
slaapkamer 2
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
berging
enkele schakeling met verkliklichtje
verdeelkast appartement
dubbel stopcontact
badkamer
enkele schakeling dubbelpolig
dubbel stopcontact - wasmachine, droogkast
voeding cv
voeding ventilatie
dubbel stopcontact
voeding badkamermeubel (verlichting )
terras
enkele schakeling
spatdicht stopcontact

60,00

TOTAAL per appartement
TOTAAL 2 appartement

APPARTEMENT 3.1
wc
leefruimte

keuken

enkele schakeling met verkliklichtje

T.P.

T.P.

wisselschakeling
wisselschakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
aansluiting distributie
aansluiting telefonie
aansluiting UTP
aansluiting videofonie
belinstallatie

T.P.
T.P.
2,00 stuks
4,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuk

T.P.
T.P.
V.H.

T.P.

T.P.

wisselschakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
voeding voor kookplaat
voeding voor combi-oven
voeding voor dampkap
voeding voor vaatwas
voeding voor koelkast
nachthal/inkom
wisselschakeling
wisselschakeling
enkele stopcontacten
slaapkamer 1
wisselschakeling

4
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dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
slaapkamer 2
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
berging
enkele schakeling met verkliklichtje
verdeelkast appartement
dubbel stopcontact
voeding cv
voeding ventilatie
badkamer
enkele schakeling dubbelpolig
dubbel stopcontact
voeding badkamermeubel (verlichting )
dubbel stopcontact - wasmachine, droogkast
terras
enkele schakeling
spatdicht stopcontact

128-13 Dhr. Bart Delauwe
Bouwen van apppartementsgebouw met garages
2,00 stuks
1,00 stuks

V.H.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
T.P.
1,00 stuk
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
T.P.
T.P.

T.P.
1,00 stuks
T.P.
1,00 stuk

T.P.
V.H.
T.P.
V.H.

T.P.
1,00 stuks

T.P.
V.H.

TOTAAL per appartement
TOTAAL 1 appartement

APPARTEMENT 3.2
wc
leefruimte

keuken

enkele schakeling met verkliklichtje

T.P.

T.P.

wisselschakeling
wisselschakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
aansluiting distributie
aansluiting telefonie
aansluiting UTP
aansluiting videofonie
belinstallatie

T.P.
T.P.
2,00 stuks
4,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

T.P.
1,00 stuk

T.P.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
2,00 stuks
1,00 stuks

T.P.
V.H.
V.H.

T.P.
T.P.
1,00 stuk
T.P.

T.P.
T.P.
V.H.
T.P.

T.P.
1,00 stuks
T.P.
1,00 stuk
T.P.

T.P.
V.H.
T.P.
V.H.
T.P.

T.P.
T.P.
2,00 stuks

T.P.
T.P.
V.H.

enkele schakeling
enkele schakeling
enkele stopcontacten
dubbele stopcontacten
voeding voor kookplaat
voeding voor combi-oven
voeding voor dampkap
voeding voor vaatwas
voeding voor koelkast
nachthal/inkom
wisselschakeling
enkele stopcontacten
slaapkamer 1
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
slaapkamer 2
wisselschakeling
dubbele stopcontacten
enkele stopcontacten
berging
enkele schakeling met verkliklichtje
verdeelkast appartement
dubbel stopcontact
voeding ventilatie
badkamer
enkele schakeling dubbelpolig
dubbel stopcontact
voeding badkamermeubel (verlichting )
dubbel stopcontact - wasmachine, droogkast
voeding cv
terras
enkele schakeling
enkele schakeling
spatdicht stopcontact

TOTAAL per appartement
TOTAAL 1 appartement
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APPARTEMENTEN
VOEDINGEN
voedingskabel elektriciteit vanaf tellerruimte naar zekeringskasten
aardingskabel 16mm2 vanaf tellerruimte naar zekeringskasten
voedingskabel televisie naar appartementen
voedingskabel telefoon naar appartementen
voeding voor lift
leiding voor telefoon met stopcontact in lift
bekabeling standenschakelaar ventilatie

T.P.
T.P.
8,00
8,00
1,00
1,00
8,00

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

T.P.
T.P.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.
V.H.

4,00
4,00
1,00
12,00

stuks
stuks
stuks
stuks

V.H.
V.H.
V.H.
V.H.

BELDRUKKNOP

8,00 stuks

V.H.

WACHTLEIDINGEN met trekdraad voor verlichting buiten

T.P.

T.P.

VOEDING POMP REGENWATERPUT

1,00 stuks

V.H.

NOODVERLICHTING

T.P.

T.P.

THERMOSTAATLEIDINGEN

8,00 stuks

V.H.

TELLERVERZAMELING (8 appartementen + alg. Delen)

T.P.

T.P.

VIDEOFOONINSTALLATIE + BEKABELING

1,00 stuks

V.H.

AARDINGSAANSLUITING, voor elk appartement (8x)

T.P.

T.P.

AANSLUITINGEN EN KEURINGEN

T.P.

T.P.

AS BUILT DOSSIER

T.P.

T.P.

BRANDBEVEILIGING
brandmeldknoppen
sirenes
sturing centrale rookkoepel
rookmelders

TOTAAL

TOTAAL ELEKTRICITEIT

(excl. BTW)

Hendrik Lattré Hoogstraat 71 8780 Oostrozebeke
056/67.12.80
Oostrozebeke, 20/12/2017
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HOOGSTRAAT 71: werkplaats + burelen
ETTINGEN 31 : maatschappelijke zetel
8780 OOSTROZEBEKE
Tel
056/67.12.80
Fax
056/66.51.65
E.mail info@hendriklattre.be
BTW
0676.113.358
REG.nr. 676.113.358/052611
Fortis
IBAN
BIC
Dexia
IBAN
BIC

285-0475870-17
BE61 2850 4758 7017
GEBABEBB

GC-Architecten
Veldstraat 11
8760 Meulebeke

063-2243694-22
BE06 0632 2436 9422
GKCCBEBB

Oostrozebeke, 28/08/2018
Betreft : project Deblauwe Roeselare : bouwen van App.gebouw met garages
Beste,
Bij nazicht offerte/contract zijn er volgende tekorten.
Gelieve deze punten aan te passen aub.
Noodverlichtingstoestellen
-in mijn offerte (zie detail bij opmerkingen) zijn 3 toestellen voorzien in garages,
-u voorziet 4 stuks op technisch plan
App. 3.1
-zolder is niet inbegrepen in offerte
-meerprijs :1 aansteking + verklikker + 1 lp zolder + 1 lamphouder
App.1.3/2.3 Aansteking inkom/nachthal
-inkom : kruisschakeling ok
-nachthal : + wisselschakeling
Verdeelborden appartementen
-in de 8 app. moet een extra kring voor boiler voorzien worden
Opm :
-deze lijst is niet limitatief
-eventuele meer- en of minprijzen worden achteraf verrekend
-zie ook bijlage bij offerte.
Mvgr,
Hendrik Lattré

HOOGSTRAAT 71: werkplaats + burelen
ETTINGEN 31 : maatschappelijke zetel
8780 OOSTROZEBEKE
Tel
056/67.12.80
Fax
056/66.51.65
E.mail info@hendriklattre.be
BTW
0676.113.358
REG.nr. 676.113.358/052611
Fortis
IBAN
BIC
Dexia
IBAN
BIC

285-0475870-17
BE61 2850 4758 7017
GEBABEBB

Aan Dhr. Bart Deblauwe
Begoniastraat 16
8850 Ardooie

063-2243694-22
BE06 0632 2436 9422
GKCCBEBB

Oostrozebeke, 5/09/2018
Uw geg : deblauwe.bart@telenet.be
0472/85.59.22
Betreft : o/ref 2018.905.02 Meerwerken op offerte/contract
Appartementen res.Arena Mandellaan-Ardooisestwg. Roeselare
Beste Bart,
Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek van di 04/09/2018, stuur ik U offerte voor
meerwerken van de elektrische installatie.
-Per appartement 1 dubbel stopcontact aan verdeelbord tbv telenet/proximus/…
-Afzonderlijke voedingen van appartementen naar kelder
8 voedingskabel van app. naar tellerlokaal
3 voedingskabels van garage naar tellerlokaal
-Stopcontacten opbouw voor elektrische garages
-Meerprijs brandalarm : zie algem. opmerkingen bij offerte
-In de traphallen en inkom worden verlichtingsarmaturen met leds voorzien

BIJLAGE: VENTILATIE / VERWARMING / SANITAIR

Uitvoeringsadres:

8 APP ROESELARE BART DEBLAUWE, HOEK MANDELLAAN - ARDOOISESTEENWEG, 8850 ARDOOIE

Facturatieadres :
Offertenr. :

8 APP ROESELARE BART DEBLAUWE, HOEK MANDELLAAN - ARDOOISESTEENWEG, 8850 ARDOOIE
2017102774B

Offertedatum :

09/02/2018

Bestek nr.

Omschrijving

VH

Aantal Eenh.

Eh/Pr

Totaal

8 App Bart Deblauwe
Hoek Mandellaan - Ardooisesteenweg
8850 Ardooie
LOT 8: VENTILATIE TYPE C
VENTILATIE APPARTEMENTEN
Renson Healthbox C+ EVO II
Renson kit wasplaats app 1.2 & app 2.2
Renson kit wc app 3.1
Ubbink Air Excellent instortkanalen
Betonboringen
Afwerking afvoerrooster dia 125
Ventilatiekanaal galva dia 125
Bekabeling en opstart + inregeling

8,00
2,00
1,00
1,00
30,00
27,00
30,00
8,00

ST
ST
ST
SOG
ST
ST
LM
ST

CENTRALE AFVOER IN KOKERS
Centraal afvoerkanaal app 1.2 & app 2.2 & app 3.2
Centraal afvoerkanaal app 1.1 & app 2.1 & app 3.1
Centraal afvoerkanaal app 1.3 & app 2.3
Terugslagklep + brandklep

1,00
1,00
1,00
8,00

ST
ST
ST
ST

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST

1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
2,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

LOT 9 : VERWARMING
09.02

TECHNISCHE BEPALINGEN

09.02.01

Condenserende gaswandketel met alle toebehoren
KETEL
Gaswandketel Vaillant Ecotec Pro VCW 286
Veiligheidsklep 1/2" - 8 bar
Vulset met bolkranen en CA-klep 1/2"
Afsluitkraan schuin 1/2" MP
Terugslagklep 1/2"
CLV-KANALEN + DAKDOORVOER
app 1.2 & app 2.2 & app 3.2
Rookgasafvoer Ubbink 80/125 (aansluiting CLV-schouw)
Terugslagklep rookgasafvoer
CLV-schouw in overdruk
app 1.1 & app 2.1 & app 3.1
Rookgasafvoer Ubbink 80/125 (aansluiting CLV-schouw)
Terugslagklep rookgasafvoer
CLV-schouw in overdruk
app 1.3 & app 2.3
Rookgasafvoer Ubbink 80/125 (aansluiting CLV-schouw)
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BVBA SIX
Schardouwstraat 31
8870 Izegem
six.be
Reg.nr.:418.068.020/05.11.1.2

Algemeen:
T 051 33 10 33
F 051 31 25 81
E info@six.be

Technische dienst:
T 051 31 20 12
F 051 30 76 21
E td@six.be

Ondernemingsnr.:
BE 0418.068.020
FR 06497858415
RPR Kortrijk

Terugslagklep rookgasafvoer
CLV-schouw in overdruk

2,00 ST
1,00 ST

GASLEIDING
appartement 1.1
Gasleiding PLT DN 28
Bescherming gasleiding
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 1.2
Gasleiding PLT DN 28
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 1.3
Gasleiding PLT DN 28
Bescherming gasleiding
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 2.1
Gasleiding PLT DN 28
Bescherming gasleiding
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 2.2
Gasleiding PLT DN 28
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 2.3
Gasleiding PLT DN 28
Bescherming gasleiding
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 3.1
Gasleiding PLT DN 28
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
appartement 3.2
Gasleiding PLT DN 28
Gasaansluiting cv-ketel en gasteller
09.02.02

Digitale klokthermostaat
Thermostaat Vaillant Multimatic VRC 700 (weersafhankelijk)
Buitenvoeler plaatsen

09.02.03

Radiatoren

1,00
22,00
7,00
1,00
1,00
14,00
1,00
1,00
25,00
13,00
1,00
1,00
25,00
7,00
1,00
1,00
17,00
1,00
1,00
28,00
13,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
1,00

ST
LM
LM
ST
ST
LM
ST
ST
LM
LM
ST
ST
LM
LM
ST
ST
LM
ST
ST
LM
LM
ST
ST
LM
ST
ST
LM
ST

8,00 ST
8,00 ST
8,00 ST

appartement 1.1
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
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appartement 1.2
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

appartement 1.3
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
appartement 2.1
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
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appartement 2.2
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

appartement 2.3
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
appartement 3.1
eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
appartement 3.2
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eethoek + zithoek + keuken
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Handbediende kop
slaapkamer 1
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
slaapkamer 2
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
badkamer
Radiator Radson Integra E-flow
Radiatorkraan muuraansluiting
Thermostatische kop BEG 5000
09.02.04

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

1,00
5,00
5,00
105,00
4,00
2,00
10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
140,00
4,00
2,00
10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
130,00
4,00
2,00
10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
105,00
4,00
2,00
10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
140,00
4,00
2,00

TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST

Leidingen + collectoren
appartement 1.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 1.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 1.3
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 2.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 2.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
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Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 2.3
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 3.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"
appartement 3.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
Aflaatkraan 1/2"

10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
130,00
4,00
2,00
10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
165,00
4,00
2,00
10,00
1,00
1,00
5,00
5,00
160,00
4,00
2,00
10,00
1,00

ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST
TP
ST
ST
LM
LM
ST
ST
ST

09.03

KEURINGEN
Opmaak gasattesten

8,00 ST
8,00 ST

09.04

IN BEDRIJF STELLEN
Vullen installatie en ontluchten
Bekabeling en opstart

8,00 ST
8,00 ST
8,00 ST

LOT 10 : SANITAIR
10.02

TECHNISCHE BEPALINGEN

10.02.01

Sanitaire toevoerleidingen
Verdeling van koud stadswater vanaf de collectoren in de
appartementen
appartement 1.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 1.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen

1,00
3,00
3,00
3,00
45,00
2,00
1,00
12,00
1,00
3,00
3,00
3,00
75,00
2,00
1,00
12,00

TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
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appartement 1.3
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 2.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 2.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 2.3
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 3.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 3.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen

1,00
3,00
3,00
3,00
55,00
2,00
1,00
12,00
1,00
3,00
3,00
3,00
45,00
2,00
1,00
12,00
1,00
3,00
3,00
3,00
75,00
2,00
1,00
12,00
1,00
3,00
3,00
3,00
55,00
2,00
1,00
12,00
1,00
5,00
5,00
5,00
135,00
2,00
1,00
18,00
1,00
4,00
4,00
4,00
65,00
2,00
1,00
14,00

TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST

1,00
100,00
1,00
8,00

TP
LM
ST
ST

Verdeling van koud regenwater vanaf de collectoren
algemene delen
Alpex buis dia 16
Collectoren
Koppelingen
Verdeling van warm stadswater
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appartement 1.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 1.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 1.3
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 2.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 2.2
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 2.3
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 3.1
Boor- en kapwerk
Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen
appartement 3.2
Boor- en kapwerk

1,00
3,00
3,00
3,00
25,00
2,00
1,00
6,00
1,00
3,00
3,00
3,00
35,00
2,00
1,00
6,00
1,00
3,00
3,00
3,00
30,00
2,00
1,00
6,00
1,00
3,00
3,00
3,00
25,00
2,00
1,00
6,00
1,00
3,00
3,00
3,00
35,00
2,00
1,00
6,00
1,00
3,00
3,00
3,00
30,00
2,00
1,00
6,00
1,00
4,00
4,00
4,00
60,00
2,00
1,00
8,00
1,00
4,00

TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST
TP
ST
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Opstop
Inbouwdoos sanitair
Alpex buis dia 16
Alpex buis dia 20
Collectoren
Koppelingen

4,00
4,00
35,00
2,00
1,00
8,00

ST
ST
LM
LM
ST
ST

1,00
22,00
1,00
1,00
14,00
1,00
1,00
25,00
1,00
1,00
25,00
1,00
1,00
17,00
1,00
1,00
28,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
1,00

TP
LM
ST
TP
LM
ST
TP
LM
ST
TP
LM
ST
TP
LM
ST
TP
LM
ST
TP
LM
ST
TP
LM
ST

Toevoerleidingen van de tellers naar de collectoren
appartement 1.1
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 1.2
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 1.3
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 2.1
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 2.2
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 2.3
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 3.1
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
appartement 3.2
Alpex buis dia 26 geïsoleerd
Afsluitkraan 3/4" appartement
Reglementaire telleraansluiting
Reglementaire telleraansluiting
10.02.02

1,00 TP
9,00 ST

Sanitaire afvoerleidingen
appartement 1.1
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 1.2
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 1.3
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

1,00 TP
8,00 LM
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PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 2.1
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 2.2
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 2.3
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 3.1
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon
appartement 3.2
afvoer toestellen
PE afvoer dia 40
PE afvoer dia 50
PE afvoer dia 75
PE afvoer dia 90
afvoer wasmachine diam 40 incl. Beugels
PE afvoer dia 40 + sifon

7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

LM
LM
LM
TP
ST

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

1,00
8,00
7,00
1,50
2,00
1,00
1,00

TP
LM
LM
LM
LM
TP
ST

toebehoren

10.02.03

dubbele dienstkraan met terugslagklep
gemeenschappelijke delen
Dubbele dienstkraan met terugslagklep

1,00 ST

shellkraan afwasmachine
Dubbele dienst hoekstopkraan vaatwas/koud water keuken
shellkraan keuken
Hoekstopkraan aansluiting warm water keuken

8,00
8,00
8,00
8,00

3,00 ST
ST
ST
ST
ST

Regenwaterafvoeren en afvalwaterrioleringen
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afvoerleidingen afvalwater
PE afvoer dia 110
afvoerleidingen faecaliën
PE afvoer dia 110
afvoerleidingen regenwater
PE afvoer dia 110
afvoerleiding CLV
PE afvoer dia 40
10.03

1,00
63,00
1,00
52,00
1,00
13,00
1,00
3,00

TP
LM
TP
LM
TP
LM
TP
SOG

SANITAIRE TOESTELLEN
appartement 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3
Sanitaire toestellen volgens offerte VM B25444/01

6,00 ST

appartement 3.1 (2 wc's)
Sanitaire toestellen volgens offerte VM B25444/01

1,00 ST

appartement 3.2 (1 wc)
Sanitaire toestellen volgens offerte VM B25444/01

10.04

1,00 ST

LEVEREN EN PLAATSEN VAN BRONPOMP VOOR
REGENWATER
Regenwaterpomp inclusief toebehoren
Regenwaterpomp DAB Kit Diverton in put
Drukleiding PE dia 32

10.06

1,00 ST
1,00 ST
15,00 LM

BRANDBEVEILIGING
poederblusapparaat 6kg
Schuimsnelblusser 6L + pictogram

10.07

4,00 ST
4,00 ST

brandhaspels
Afsluitkraan 6/4"
Terugslagklep 6/4"
Brandleiding 4/4" rood
Brandleiding 6/4" rood
Brandhaspel vast 20m + kast + hydrant + pictogram
Controlemanometer op bovenste brandhaspel

4,00
1,00
1,00
6,00
30,00
4,00
1,00

brandmoffen
Brandmof dia 75
Brandmof dia 90

1,00 TP
14,00 ST
9,00 ST

KEURINGEN EN OPMAKEN DOSSIERS
Opmaken keuringspapieren waterkeuring incl.
keuringskosten

ST
ST
ST
LM
LM
ST
ST

1,00 TP
9,00 ST

OPMERKINGEN
*

Te voorzien door elektricien
- Kabel voor buitenvoeler (3G1,5)
- Kabel voor thermostaat (3G1,5)
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- Stopcontact voor cv-ketel
- Kabel voor bediening ventilatie + inbouwbakje (SVV
10x0,8)
- Voedingskabel voor ventilatiebox
Kokers moeten open zijn van beneden tot boven
Gasbuis voorzien in PLT
Bergingen waar geen wasmachine staat niet voorzien van
ventilatie
Aansluiting afvoer en kraanwerk badmeubel en keuken niet
door onze zorgen

*
*
*
*

TOTAAL

Voorwaarden
Alle prijzen in euro zijn exclusief BTW. Indien u factuur aan 6% BTW wenst dient u attest in bijlage
te ondertekenen en terug te sturen. Her op te maken facturen impliceren een meerkost van €15.
De prijzen zijn slechts geldig in geheel der offerte. Optie 1 maand.
Betaling : KONTANT bij ontvangst faktuur.
Prijzen herzienbaar volgens formule lastenboek.
Volgens onze Algemene Voorwaarden op ommezijde.
Six kan geen garantie geven tot het bekomen van enige subsidie of steunmaatregel.
De klant doet afstand van verhaal boven de verzekerde waarde van €2.500.000,00.
Bij goedkeuring van deze offerte vragen wij een verlenging van de uitvoeringstermijn met ___dagen.
Voorwaarden
Bij het opmaken van deze offerte wordt geen rekening gehouden met eventueel aanwezige asbest.
Ingeval van aanwezig asbest, onder welke vorm dan ook, wordt een aangepaste offerte opgemaakt.
In de offerte werd geen rekening gehouden met warmteverliesberekening of de bestaande leidingen en radiatoren,
maar werden zelfde specificaties van de bestaande ketel overgenomen.
Alle schade die voorkomt uit het niet voor de werken melden van ondergrondse leidingen door de bouwheer
valt niet ten laste van de verkoper.
De collectieve beveiliging wordt aangebracht door de hoofdaannemer en is niet in deze offerte inbegrepen.
Het uitvoeren van de werken met een veiligheidsgordel/levenslijn brengt een herziening van de prijzen teweeg.
De nodige dakdichtingsmaterialen worden met behulp van de werfkraan gratis op het dakniveau gebracht.
Gelieve bij akkoord het dubbel terug te sturen met ondertekening :
“ GOED VOOR AKKOORD EN BESTELLING “
( gelieve te tekenen links onder tekst)
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Alle berekeningen, bestekken, prijsramingen en offertes worden
opgemaakt voor uitvoering van de werken in normale omstandigheden
o.a. wat betreft werfomstandigheden en -terrein, werkgelegenheid en
weersomstandigheden.
2. De bestekken, plannen, prijsramingen en offertes worden opgemaakt
op basis van de gegevens door de opdrachtgever/klant verstrekt. Indien
de verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan is elke meerprijs als
gevolg daarvan ten laste van de opdrachtgever/klant, onverminderd
eventuele
bijkomende
schadevergoeding
ten
laste
van
de
opdrachtgever/klant. Uitvoeringstermijnen worden louter ten titel van
inlichting gegeven.
3. Door zijn bestelling verbindt de opdrachtgever/klant er zich toe de werken uitvoeringsomstandigheden zo te verschaffen dat alles normaal, vlot
en zonder vergroot risico kan geschieden.
4. Het opmaken van een contract door de opdrachtgever/klant geldt als
akkoord van de opdrachtgever/klant met de algemene voorwaarden van
BVBA SIX.
5. Elke schade door derden berokkend aan het materiaal zal door zorgen
van de BVBA SIX hersteld worden. De herstellingskosten als gevolg
daarvan zullen door de BVBA SIX aan de opdrachtgever/klant
aangerekend worden.
6. De nodige elektriciteitsvoorzieningen zullen op verschillende plaatsen
en niveaus van de werf ter beschikking gesteld worden door de
opdrachtgever/klant.
7. Indien de werfomstandigheden dermate slecht zijn, om welke redenen
ook (slecht weer, hinder door ander werfmateriaal, …) dat de te plaatsen
materialen niet op een normale wijze kunnen gelost en/of geladen
worden, is de BVBA SIX gerechtigd het werk stop te zetten tot de
werfomstandigheden
terug
normaal
zijn,
zonder
dat
de
opdrachtgever/klant
hierdoor
enige
schadevergoeding
en/of
vertragingsboete zal kunnen eisen.
8. Indien in de werfomstandigheden bedoeld in artikel 7, toch dient verder
gewerkt te worden op vraag van de opdrachtgever/klant, dan wordt
hierdoor automatisch een meerprijs eisbaar, voor alle uren die meer nodig
zijn dan in normale omstandigheden, alsmede voor andere bijkomende
kosten. Alle kosten en verloren uren te wijten aan het verzinken van het
rollend materieel zullen in voormelde omstandigheden ten laste worden
gelegd van de opdrachtgever/klant.
9. Alle verloren uren veroorzaakt door het niet volledig in gereedheid zijn
van het werk, zullen in rekening gebracht worden aan de
opdrachtgever/klant aan de prijs van de waarde S Cat. A (cijfers
vastgelegd door de overheid bij openbare werken), op datum van
bovenvermelde verloren uren.
10. Eventuele klachten omtrent conformiteit of zichtbare gebreken zullen
door de opdrachtgever/klant schriftelijk geformuleerd worden door
voorbehoud te maken op de werkbon. Nadat de goederen in ontvangst
genomen en/of de werken in gebruik zijn genomen door de
opdrachtgever/klant zullen geen klachten wegens niet-conformiteit of
zichtbare gebreken meer aanvaard worden. Eventuele klachten wegens
verborgen gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen korte
termijn na levering/uitvoering aan BVBA SIX gestuurd te worden met een
duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van nietontvankelijkheid. Daarna worden geen klachten meer aanvaard. BVBA
SIX heeft de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de
gebrekkige goederen/ werken te vervangen. De aansprakelijkheid van
BVBA SIX is in elk geval beperkt tot maximaal de waarde van de
goederen/werken waarop de overeenkomst slaat. BVBA SIX zal niet
aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade.

11. De facturen van de BVBA SIX zijn steeds contant betaalbaar te
IZEGEM. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest
verschuldigd van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de
factuur. Indien bij een interventie van de technische dienst het
factuurbedrag lager is dan € 150 en de klant betaalt niet contant, zal een
administratiekost van € 15 verschuldigd zijn.
12. Het trekken van wissels of het uitgeven van orderbrie- es brengt geen
schuldvernieuwing mee, noch enige afwijking van de algemene
voorwaarden, noch van het beding van toekenning van rechtsmacht. In
geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de
vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling,
het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 75,00 euro,
zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde
wissels, postontvangkaarten en andere, komen ten laste van de
opdrachtgever/klant. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van
betaling niet.
14. Alle eventuele geschillen in gevolge de overeenkomst en/of facturatie
behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het
gerechtelijke arrondissement waar de zetel van BVBA SIX gevestigd is.
Door beroep te doen op de diensten van BVBA SIX stemt de
opdrachtgever/klant in met deze algemene voorwaarden
15. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal BVBA SIX
gerechtigd zijn om de werken stop te zetten, om de verdere uitvoering
ervan op te schorten, en om onmiddellijke betaling te eisen van de reeds
uitgevoerde werken en andere eventueel openstaande en niet-vervallen
facturen, zonder dat de opdrachtgever/ klant hierdoor enige
schadevergoeding en/of vertragingsboete zal kunnen eisen.
16. De BVBA SIX behoudt het recht voor om bij aanvang van de werken
de nodige financiële waarborgen te eisen en dit bij eenvoudig
aangetekend schrijven. Ingeval hieraan niet voldaan wordt, kan de BVBA
SIX weigeren de werken te starten, zonder dat de opdrachtgever/klant
hierdoor enige schadevergoeding en/of vertragingsboete zal kunnen
eisen.
17. Benevens de ingebruikname van de werken houdt de aanvaarding
van de factuur eveneens de aanvaarding in van de uitgevoerde werken en
plaatsingen. Nadien kan de BVBA SIX niet meer verantwoordelijk gesteld
worden voor diefstal of breuk aan geplaatste toestellen en/of uitgevoerde
werken.
18. De prijzen van een offerte zijn enkel bindend voor het geheel van de in
de offerte vermelde goederen/werken. De BVBA SIX is aan de prijzen niet
gebonden, ingeval de opdrachtgever/klant slechts uitvoering en/of
levering van een gedeelte van de offerte wenst.
19. In geval de opdrachtgever/klant een bestelling annuleert, is de BVBA
SIX gerechtigd op een minimale schadevergoeding die forfaitair wordt
vastgesteld op 20% van het bedrag van deze bestelling, onverminderd het
recht om een hogere schadevergoeding te eisen zo daartoe grond
bestaat.
20. Verkochte goederen blijven eigendom van BVBA SIX tot de integrale
betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs
indien de goederen reeds geplaatst of verwerkt werden. Eens de
goederen geleverd zijn draagt de opdrachtgever/klant alle verlies-,
vernietigings- en beschadigingsrisico’s.
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