
 

 

 

“Project Bronstraat 69 Mol” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            NAAMLIJST 

Project:  Bronstraat nr 69 , 

                        2400 Mol 

    Afd 5 sectie C 683b en 683p 

 

Realisatie:  Projectontwikkelaar Bvba Danny Jansens 

             Gompelbaan 200 

2400 MOL 

014/454460 

0476/215617 

e-mail danny.jansens @ telenet .be 

 

Architekt: Alfa Architectuur cvba 

                        Kuiltjesstraat nr 51 

                        2360 Oud-Turnhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________ 

lastenboek “Bronstraat 69 Mol” 

GOED OM WETEN 
 

De quotiteiten 

Door de aankoop van een appartement, worden u tevens aandelen in de  

gemeenschappelijke delen van het gebouw toegekend. Deze quotiteiten 

bepalen uw stemrecht in de vereniging van mede-eigenaars en zijn tevens 

van belang voor de verdeling van de algemene kosten. 

 

De syndicus 

De vereniging van mede eigenaars wordt beheerd door de syndicus . Tijdens 

de bouwwerken  en tot en met de algemene vergadering zal projectontwikkelaar 

Danny Jansens bvba de taak van voorlopige syndicus op zich nemen. Bij de eerste algemene 

vergadering kiest U zelf voor een syndicus die het beheer van de vereniging zal verder 

zetten. 

 

Brandverzekering 

De brandverzekering een blokpolis wordt afgesloten door de voorlopige syndicus bij de 

oplevering van de appartementen. De kosten hiervan worden verrekend via de verdeling van de 

algemene onkosten . Iedere individuele mede-eigenaar dient dus enkel nog een polis inboedel 

af te sluiten. 

 

De gemeenschappelijke kosten. 

De voornaamste periodieke gemeenschappelijke kosten zijn: 

-Elektriciteit van de gemene delen. 

-Onderhoudscontract en keuring lift 

-Vergoeding syndicus 

-Premie gemeenschappelijke brandverzekering 

 

De nutsvoorzieningen 

Gas, elektriciteit  en water 

De aanvraag en de opening van de individuele tellers voor elektriciteit, gas en water 

worden verzorgd door de projectontwikkelaar. 

De aansluitingskosten en de kosten van opening van de tellers zijn ten laste van de 

koper (s ) en worden in de eindafrekening op basis voorliggende documenten van de 

betreffende nutsvoorzieningmaatschappijen verrekend. 

Tevens wordt een aparte aansluiting elektriciteit voorzien voor de gemeenschap.  

Telecommunicatie: de projectontwikkelaar zorgt voor de bekabeling  

van kabeldistributie en telefoon ( telenet en belgacom) tot in elk appartement . 

De aansluitingskosten van het gebouw van kabeldistributie en telefoon 

zijn ten laste van de koper(s) en worden in de eindafrekening op basis 

van de voorliggende documenten van de betreffende nutsmaatschappijen verrekend. 

De abonnements aanvragen van kabeldistributie en telefoon dienen door 

de klant individueel te gebeuren ifv noodwendigheid. 
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LASTENBOEK 

ALGEMEENHEDEN 
 

Voorbereidende werken. 

Alle voorbereidende werken worden uitgevoerd door en /of voor rekening van  

de projectontwikkelaar: 

- de afbraakwerken en bouwrijp maken van het bouwterrein  

- stabiliteitsstudie 

- werfinrichting 

- voorlopige werfaansluitingen 

- plaatsbeschrijving eigendommen geburen 

- wettelijke veiligheidsvoorzieningen  

- aanstellingen veiligheidscoördinator 

- aanstelling EPB verslaggever 

- taksen op het gebruik van het openbaar domein 

 

Einde van de werken 

 Bij het beëindigen van de werken zorgt de projectontwikkelaar voor: 

- Opkuis van de werf en afvoer van het bouwafval 

- Herstellingen van de openbare wegenis 

- Bezemschoon opleveren van de privatieve en gemeenschappelijke delen 

- De aanvraag en de opening van de individuele tellers . 

- De wettelijke keuringen van de eerste indienststellingen   

 

Graafwerken 

Het bouwbedrijf voert alle noodzakelijke graafwerken uit van de  bouwputten 

funderingssleuven, putten en rioleringen, alsook de noodzakelijke bijhorende werken: 

onderschoeiingen, aanvullingen van de bouwputten en nivelleringen van het terrein, 

eventuele droogzuigingen, grondaanvoer en-afvoer. 

Eventuele private tuinen worden geëgaliseerd met teelaarde. 

Terrassen gelijkvloers voorzien in “kobelsones” diepte 3.00m over de volledige breedte van de 

appartementen, een scheiding met houten panelen over een diepte van 4.00m tussen de 

terrassen  

alsook omheining in “herrasdraad” met bovenbuis hoogte 1.20m met toegangspoortje naar 

garages en staanplaatsen ,  

De verdere aanleg is voor rekening van de betreffende koper 

( fijnnivelering, frezen, groenvoorziening, aanplanting, ,enz…) 

 

Aardingselectrode 

Conform de ter zake geldende reglementering wordt op de bodem van de  

funderingen één of meerdere aardingselectrode (s) geplaatst. 

De uiteinden komen samen op de plaats waar later de elektriciteitstellers 

worden geplaatst. 

 

Constructie 

De opgaande constructie zal in hoofdzaak bestaan uit beton en /of metselwerken. 

De funderingswijze, betonsamenstelling, bekistingen, wapeningsstaal e.d. worden uitgevoerd 

volgens de stabiliteitsstudie welke opgesteld wordt door een erkend studiebureau. 

Ook de  niet dragende binnenmuren worden uitgevoerd in metselwerk . 

 



____________________________________________________________________________ 

lastenboek “Bronstraat 69 Mol” 

Riolering en putten. 

Alle rioleringsbuizen zowel binnenhuis als ondergronds, worden gelegd in BENOR- 

gekeurde pvc en-of PE -buizen . Plaatsing en helling , diameter, koppelstukken en hulpstukken 

volgens noodwendigheden. 

De plaatsing van de rioleringsbuizen en putten( o.a. controle-putten) 

worden op het bouwplan ten indicatieve titel weergegeven. 

De juiste plaatsing zal door de aannemer ter plaatse bepaald worden in functie van de 

technische studie en de specifieke plaatselijke situatie. 

Indien de overheid zulks oplegt, plaatst het bouwbedrijf  putten uit geprefabriceerd beton,  

voor hemelwaterrecuperatie, volgens voorschrift opgelegd door de overheid. 

De aansluitingen op het rioleringsnet wordt in opdracht van de projectontwikkelaar uitgevoerd. 

Bovenstaande werken zijn uit te voeren in overeenstemming met de gemeentelijke 

voorschriften. 

 

Gevels 

Alle gevels worden uitgevoerd volgens plan en/of detailtekeningen van de leidende architect. 

De paramentgevels worden hoofdzakelijk opgetrokken in gevelsteen van de eerste  

hoedanigheid , zijnde grijze en zwarte steen (plintsteen) of gelijkwaardige,  

Het parament uitgevoerd met een spouwbreedte van +- 14 cm. 

De spouwmuren worden thermisch geisoleerd dmv polyurethaan isolatieplaten van 10 cm dikte 

van het merk “PIR” of gelijkwaardige , volgens voorschrift EPB verslaggever 

Er worden waar nodig,vochtkeringen voorzien in DPC-folie , asfalt , lood , of gelijkwaardig. 

De nodige openingen voor binnen-en buitenschrijnwerk worden voorzien van lintelen. 

Het gevelmetselwerk boven de openingen voor het buitenschrijnwerk wordt, indien mogelijk 

opgevangen door L-vormige profielen in staal, kleur bepaald door de projectontwikkelaar. 

De gevelmetserij wordt verankerd aan de binnenmuren met spouwhaken. 

Dorpels in blauwe hardsteen worden links en rechts ca. 5 cm ingemetseld, en steken ongeveer 

5 cm uit het paramentvlak en worden met lichte helling naar buiten geplaatst. 

De hangende terrassen worden in zichtbeton uitgevoerd.  

 

Voegwerken. 

De paramentgevels, en in het zicht blijvende metselwerken worden achteraf gevoegd met een 

homogene voegmortel uit zand en cement. De kleur wordt bepaald door de 

projectontwikkelaar. Het voegen tussen het buitenschrijnwerk en het gevelmetselwerk worden 

opgekit met een siliconenmassa, welke aan beide materialen hecht. De kleur wordt door de 

projectontwikkelaar bepaald. 

 

Dakwerken. 

De constructie van de schuine daken is gebaseerd op het systeem van dragende spanten die 

onderling worden verbonden. Alle onderdelen worden samengevoegd tot één 

constructiegeheel, dat met de ruwbouwconstructie wordt verbonden d.m.v moeren en 

verankerde draadstangen. 

Als onderdak wordt geperforeerde FEL-IX of gelijkwaardige gebruikt, waarop de tengellatten, 

resp.de panlatten genageld worden. De panlatafstand wordt aangepast aan de dakhelling en de 

gekozen dakbedekking. 

De houtsectie, vorm en verbindingen worden berekend volgens hun overspanning, aantal 

steunpunten en belastingen. Het gebruikte hout is naaldhout “Epicia”, geïmpregneerd om 

bescherming te bieden tegen aantasting door insecten en schimmels. 

Bewoonbare ruimte onder de schuine daken wordt geïsoleerd met mineraalwolmatten of 

soortgelijke, dikte 22 cm, (en-of volgens verslag EPB) met dampscherm aan de binnenzijde. 
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De dakbedekking van de schuine daken zal bestaan uit pannen in gebakken aarde ,zwarte kleur 

, vb “Vaubain Migeon” of gelijkwaardige , voorzien van de nodige hulpstukken om een 

esthetische afwerking te bekomen  

.Dakkapellen uitgevoerd in timmerwerk , afdoende geisoleerd, buitenzijdes zijkanten bekleed 

met “Werzalit” of kunst leien volgens keuze projectontwikkelaar. 

De dakconstructie der garages zal uitgevoerd worden in een type “Steeldeck” 

 

Platte daken 

De dakbedekking van de platte daken zal samengesteld worden als volgt: 

Er wordt een uitvulling aangebracht bestaande uit schuimbeton of dgl. met een helling 

naar de aflopen. 

De dakbedekking wordt aangebracht op een degelijke thermische isolatie nl. 16 cm 

polyurethaan.(en – of volgens verslag EPB ) 

De dakbedekking zelf wordt uitgevoerd met roofing twee lagen  namelijk één laag soprarock 

vervolgens één laag sopralene techno SBS voorzien van leischilfers of gelijkwaardige, randen 

afgewerkt dmv profielen in aluminium of gelijkwaardig,  idem dakdichting dakkapellen. 

 

Dakoversteken, dakgoten en afvoerbuizen. 

Daar waar nodig worden hanggoten in zink geplaatst,(zijgevel , achtergevel, garage) voorzien 

van de nodige gootbeugels, verbindings-en eindstukken. 

De afvoerbuizen van het dakwater zijn in zink voorzien van de nodige doormeter. 

Het bouwbedrijf zorgt voor het doortrekken tot boven het dak van alle verluchtingskanalen 

en schouwen, voorzien van afdekkingen. 

 

Buitenschrijnwerken. 

Het buitenschrijnwerk, ramen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken PVC minimaal 5 

kamerprofielen , (en – of volgens verslag EPB ) voorzien van de nodige inwendige  metalen 

verstevigingen  

De buitendeur voorzien van een trekker aan de buitenzijde, halve kruk aan de binnenzijde.  

De kleur zal worden bepaald door de projectontwikkelaar. 

De ramen zijn voorzien van een ingebouwd raambeslag. Ze zijn opendraaiend en/of 

openvallend en/of openschuivend naargelang de aanduiding op het plan. 

De openende delen zijn voorzien van rubberen dichtingen. 

Waar nodig volgens de EPB norm worden verluchtingsroosters boven het glas voorzien 

volgens de vigerende wetgeving. 

Alle voegen rondom het buitenschrijnwerk, worden aan de binnenkant vakkundig gedicht 

met PU-schuim. 

De dakvlakramen zijn wentelende ramen in hout van het type “velux” en worden uitbekleed 

in gyprocplaten om te schilderen. 

 

Wegenis 

De oprij naar de autostaanplaatsen alsook de autostaanplaats zelf wordt aangelegd in 

betonklinkers, 

Er worden eventueel (ifv noodzakelijkheid) afvoerputten voorzien voor de afvoer van het 

hemel-water die aangesloten worden op de riolering ifv de oppervlakte bestrating . 

 

Glas  

In alle ramen van de appartementen plaatst men isolerend dubbel glas van het type met K-

waarde 1,1. 
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Trappen gemeenschappelijk 

De trappen uitgevoerd in beton bekleding in composietmarmer ‘botticino ressine” , 

een hand greep in inox  

 

Trappen privé duplex 

toegang tot zolder dmv standaard zolderluik met uitshuiftrapje 

 

Brandbeveiliging. 

Inzake brandbeveiliging worden de wettelijke voorschriften gevolgd. 

zoals o. m. deuren met brandweerstand (Rf ) , muurhaspels en/of 

brandblusapparaten, noodverlichting, gedwongen rookafvoerkanaal, pictogrammen, e.d. 

uitvoering volgens de geldende en opgelegde voorschriften op datum 

van de aanvraag van de bouwvergunning . 

 

Loodgieterij 

Afvoerbuizen van badkamer en keuken zijn te plaatsen in BENOR gekeurde pvc of pe-buizen 

van de vereiste diameter, nodig voor een goed functionerend geheel. 

De afvoerbuizen van de wc zijn eveneens voorzien in Benor gekeurde pvc of pe-buizen. 

 

Toevoerleidingen. 

De toevoerleidingen voor water zijn voorzien in koper of kunstof 

van de vereiste diameter en de individuele hoofdtoevoerleiding wordt voorzien van een centrale 

afsluitkraan. 

Leiding voor warm water is voorzien, vertrekkende van de cv-ketel of boiler 

naar de badkamer en de keuken. 

Lavabo’s, wc’s en spoeltafels  zijn voorzien van afzonderlijke afsluitkranen. 

Aan de buitenzijde van het gebouw ,voor de appartementen gelijkvloers  wordt een dienstkraan 

voorzien met koud regenputwater alsook een gemeenschappelijke buitenkraan ter hoogte van 

de fietsenberging 

Al de natte ruimten zijnde: wc, keuken , wasplaats , berging en badkamer worden aangesloten 

op een mechanisch ventilatiesysteem volgens EPB voorschriften  

 

Plafoneringswerken. 

Bezetten  van alle binnenmuren en plafonds ,  

plafonds en schuine dakgedeelten van de dakverdiepingen worden bekleed in “Gyplat” 

waarover een volledige laag bezetting wordt aangebracht , alle muren en plafonds worden glad 

afgewerkt en zijn behoudens schuur en plamuurwerk schilderklaar. 

De wanden (in vochtige ruimtes) waarop muurtegels geplaatst worden, zullen uitgevoerd 

worden in een cementbezetting. 

Het pleisterwerk wordt bezijden en bovenaan de openingen van het buitenschrijnwerk om de 

hoek doorlopend aangebracht tot tegen het raam-en of deurkozijn. 

Muren kelder in zichtbeton en of in betonblokken metselwerk  

De muren gemeenschappelijke traphall uitgevoerd in fasadesteen kleur ifv trapbekleding 

naar keuze van de bouwheer 

 

Vloerisolatie 

aanbrengen van een ter plaatse gespoten PUR isolatie in een dikte van 12 cm op gelijkvloers en  

8 cm op de verdiepingen (en – of volgens verslag EPB ) 
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Chappewerken 

Alle lokalen worden voorzien van een machinaal bekomen rijnzand/cement 

chape dikte minimaal 6 cm voorzien van een wapeningnet  en of wapeningsvezels. 

 

Tegelvloeren 

Deze worden voorzien in de inkomhal, living, keuken, badkamer,gang,slaapkamers,berging,wc. 

Tegelvloeren worden gekleefd op de chape en worden geplaatst in gewoon recht verband. 

Andere plaatsingsverbanden geeft eventueel aanleiding tot meerprijs 

Verrekeningen volgens de keuze van de tegels zullen berekend worden volgens de totale 

benodigde hoeveelheid, met inbegrip van afval van verzagen, versnijden en dgl. 

Er werd een aankoopprijs voorzien van 35€ m² excl btw voor vloertegels en 7€ lm excl btw 

voor plinten 

Opm: vloeren en tegels zijn vrij te kiezen bij erkende verdeler met referentie aannemer 

In kelder en garages werd een betonvloer voorzien  

 

Wandbekleding 

Deze worden voorzien: in badkamer rondom tot tegen het plafond,  

Indien apart toilet voorzien worden de tegels aangebracht tot halve hoogte  

In de keuken tussen het werkblad en de hangkasten worden eveneens tegels aangebracht of een 

afwerkplaat idem werkblad naar keuze  

Alle tegels worden gekleefd en worden geplaatst in gewoon recht verband. 

Andere plaatsingsverbanden geeft eventueel aanleiding tot meerprijs  

Verrekening volgens de keuze van de tegels zullen berekend worden volgens de totale 

benodigde hoeveelheid , met inbegrip van afval van verzagen, versnijden en dgl. 

Er werd een aankoopprijs voorzien van 30€ m² excl btw voor wandtegels 

Opm: vloeren en tegels zijn vrij te kiezen bij erkende verdeler met referentie aannemer 

 

Terrassen 

De terrassen op de platte daken worden uitgevoerd in hardhout “ bank-irai” of gelijkwaardig 

en worden zwevend geplaatst. 

De balustrade van de terrassen worden uitgevoerd in metaal en/of glaspanelen, volgens de 

voorschriften inzake hoogte en volgens tekening.(geplaatst op de bank-irai) 

de glasschermen tussen de terrassen uitgevoerd in staal gemoffeld  met glaspaneel 

terrassen gelijkvloers niet voorzien 

 

Marmerwerken 

Aan de ramen worden raamtabletten in gepolierde marmer geplaatst 

welke ca. 2 cm uit de muur steken. 

composiet marmer “Botticino” en of “Petit graniet” verzoet 

 

Binnenschrijnwerken 

Alle binnendeuren, zijn standaard om te schilderen ,type vlakke deur volgens voorgelegd 

model. Aan deze binnendeuren worden voorzien: 3 scharnieren, een slot en deurklink. 

De private inkomdeur van elk appartement wordt uitgerust met een cilinderslot. 

Al de binnendeuren zijn geplaatst in houten deuromlijstingen . 

(eventuele branddeuren voorzien volgens voorschriften brandweer) 

Eventuele afkastingen van buizenkasten ed worden gemaakt in melamine en of mdf . 
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Keukenkasten. 

De deuren zijn voorzien in kunststof, de vier kanten afgeboord met een dikke pvc strip, de 

binnenkanten uitgevoerde in melamine. 

De bovenkasten zijn 70 cm hoog, de ruimte tussen de kasten en het plafond wordt dicht 

afgewerkt.  

Onder de bovenkasten wordt een lichtlat voorzien om tl-verlichting te plaatsen , het werkblad 

wordt in kunststof van 4 cm voorzien,vooraan afgerond, de schuiven en pottenlades volledig 

uittrekbaar voorzien van een remsysteem” blommotion”, op alle deuren dempers voorzien, in 

de hoekkast is eveneens een legschab voorzien, spoelbakkast met aluminium bodem, inclusief 

vuilbakje, en besteklade. 

De kleuren vrij te bepalen volgens uitgebreid kleurengamma , 

zelfs mogelijkheid tot keuze Bi-colors. 

 

Toestellen keuken 

De projectontwikkelaar doet hier een voorstel volgens volgende beschrijving:  

De standaard toestellen voorzien in onze prijzen zijn van het merk “SIEMENS” 

De koelkast zijnde een integreerbare koelkast KI24LX30 van het A++ type met vriesvak, netto 

inhoud koelkast 183L ,netto inhoud vriesvak 17L. 

De dampkap is een teleskopische afzuigkap LI64LA520 , 2 motorig ,zilver metaalkleur 

De kookplaat is een vitrokeramische  ET645FFP1E , 4 high speed kookzones , tip-toets 

bediening ,  kinderbeveiliging , automatische uitschakeling enz 

De oven is een combi-microgolfoven CM636GBS1, combinatie warme lucht, grill en 

microgolf met volledig glazen binnendeur en ecoclean reiningingssysteem enz 

De vaatwasser is type SN636X03CE speedmatic systeem met warmtewisselaar enz 

De spoelbak is van het merk Franke type OLX651 en is voorzien van een ééngreepsmengkraan. 

Er is een maximum aankoopprijs voorzien van 7000€ excl btw in deze offerte voor keuken en 

keukentoestellen ,vrij te kiezen bij erkende verdeler met referentie aannemer  

 

Elektrische voorziening in gemene delen. 

De volgende voorzieningen elektriciteit worden geplaatst in de gemeenschappelijke delen. 

De opsomming is indicatief, afwijkingen zijn mogelijk in functie van de feitelijke situatie. 

De gemeenschappelijke delen worden gevoed door een meter(s) die geplaatst wordt in het  

meterlokaal  . Het zekeringenbord van de gemeenschappelijke delen wordt eveneens 

in dit lokaal geplaatst. 

In de traphal worden er voldoende  lichtpunten voorzien, derwijze dat de traphal voldoende 

verlicht wordt. Al  deze lichtpunten worden bediend per verdiep  met een bewegingsmelder en 

op een aparte minuterie. 

Aan de gemeenschappelijke voordeur wordt een belinstallatie met drukknop per appartement, 

parlofoon, deuropener en elektrisch slot voorzien. 

Het meterlokaal dat zich in de kelder bevindt wordt voorzien van een lichtpunt met schakelaar. 

De nodige vaste lichtarmaturen in de gemeenschappelijke delen  worden voorzien volgens 

keuze van de projectontwikkelaar. 

Worden eveneens voorzien:  voeding regenpomp,  voeding  voor brandbeveiliging 

 

Elektrische voorzieningen van de private delen. 

De volgende elektrische inrichting wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de stroom- 

leverende maatschappij en conform de ter zake geldende reglementering op de elektrische 

installatie. De keuring gebeurt door een door de overheid erkend controleorganisme. 

Alle leidingen worden in pvc-buis of flexibel geplaatst, type opbouw of inbouw. De stop 

contacten en schakelaars zijn voorzien in ivoorkleur merk Niko , type PR 86 . 
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lichtarmaturen zelf niet voorzien in de private delen , wel in de gemeenschappelijke delen 

De volgende voorzieningen worden geplaatst. 

Deze opsomming is indicatief, afwijkingen zijn mogelijk in functie van de feitelijke situatie       

( zie bouwplannen). 

oa ifv plaatsing , wasmachine , droogkast , motor EPB , 

 apart wc , berging , privé inkomhall enz 

 

Living + Keuken 

2 lichtpunten plafond en 1 lichtpunt boven werkblad keuken 

8 losse stopcontacten  

2 dubbel stopcontacten boven werkblad (waarvan één schakelaar lichtlijst) 

1 voeding kookplaat, dampkap, koelkast, microgolf , afwasmachine 

1 aansluitpunt thermostaat 

1 aansluitpunt telefoon 

1 TV aansluiting 

Badkamer 

1 lichtpunt plafond, 

1 lichtpunt boven lavabo 

2 stopcontacten boven lavabo  

Berging 

1 lichtpunt plafond. 

1 los stopcontacten 

1 voeding brander  

1 voeding wasmachine 

1 voeding droogkast 

1 voeding epb motor 

Inkomhal 

1 lichtpunt plafond 

Slaapkamers 

1 lichtpunt  

3 losse stopcontacten 

1 TV aansluiting,  

Terrassen. 

1 lichtpunt terrassen, 

1 los stopcontact buiten 

WC  

1 lichtpunt 

Sas 

1 lichtpunt 

 

Sanitaire toestellen 

De volgende voorzieningen worden geplaatst. 

Deze opsomming is indicatief, afwijkingen  zijn mogelijk in functie 

van de feitelijke situatie ( zie bouwplannen): 

De projectontwikkelaar doet hier een voorstel volgens volgende beschrijving:  

Badkamer meubel type “Prefixe” bestaande uit een folie overtrokken kast in kleur naar 

keuze,bestaande uit 2 kolomkasten met 2 deuren,  wastafelkast met 2 deuren, wastafel met 

ingewerkte lavabo in porselein of polybeton , spiegel + halogeenverlichting + 

ééngreepsmengkraan  

hangtoilet porselein type “pack S Grohe”, uitgerust met een waterbesparend systeem 3/6 liter. 
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ligbad type “Orane” kleur wit in toplax met thermostatische kraan en douche garnituur “Belle 

Aqua”  

en of douche “Jacana” kleur wit in toplax met douche deur in veiligheidsglas granité type 

“Lex” 

met thermostatische kraan en douche garnituur “Belle Aqua”  

Alle apparaten worden aangesloten volgens de laatste richtlijnen van de 

waterleverende maatschappij en voorzien van het nodige kraanwerk en 

hulpstukken voor een goede werking van het geheel.  

De binnenleidingen worden vanuit collector verdeeld. 

Er is een maximum aankoopprijs van 4000€ excl btw voorzien in deze offerte voor sanitaire 

toestellen vrij te kiezen bij erkende verdeler met referentie aannemer  

 

Centrale verwarming 

De installatie is voorzien met een Lucht/water warmtepomp 4KW met boiler  

Split warmtepomp voor buitenopstelling met hydraulische binnenunit en een geintegreerde 

tapwaterboiler  

Mono-energetische oplossing met geintegreerde elektrische weerstand 

Met geintegreerde energiebesparende cv pomp 

Aanpassing van het warmtevermogen aan de behoefte van de vermogen modulatie 

Themostaat regelbaar met ruimteafhankelijke werking 

Geisoleerde koelleiding 3/8-5/8 

Handdoekdroger badkamer 

Vloerverwarming Tacker systeem Henco buis 16x2 mm , collector voorzien van debiet 

regelbare kranen en afsluitbare retour afsluiters 

Het warm sanitair water voor de badkamer en de keuken wordt eveneens door deze installatie 

geproduceerd . 

De volledige verwarminginrichting is berekend om bij een buitentemperatuur van       –10° C 

de volgende gegarandeerde temperaturen te bereiken. 

Living 22° C 

Keuken 20° C 

Slaapkamers 18° C 

Badkamer 24° C 

De sturing geschied door een elektronische thermostaat, welke geplaatst wordt in de 

woonkamer. 

 

Schilderwerken. 

Gemeenschappelijke deuren worden geschilderd langsheen de gemeenschappelijk zijde 

sommige uiteraard twee zijdig geschilderd.(oa meterlakaal) 


