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Woonbeleving kant Ballingenweg zuidgerichte terrassen
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De ligging
Residentie Huis Peel bevindt zich in de Marktstraat in Harelbeke. Het gebouw ligt vlakbij alle centrumvoorzieningen.
Op wandelafstand vind je de het marktplein, het stadhuis, scholen, culturele voorzieningen (de bib & cc Het Spoor),
horeca, winkels en het station.
Residentie Huis Peel is een referentie op vlak van rust en klasse door de zuidgerichte terrassen achteraan met zicht op
het stadspark.
Het project heeft verder een goede verbinding naar invalswegen en de E17.
Liggingsplan nieuwbouwproject residentie Huis Peel – Marktstraat 53 - HARELBEKE :

Residentie Huis Peel
Marktstraat 53
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Het project
Marktstraat 53, Harelbeke

Oogartsenpraktijk en 8 appartementen in Harelbeke-centrum.
• Keuze uit appartementen van 107 m² tot 126 m² en grote zuidoost gerichte
terrassen
• geen parkeerproblemen door aangeboden private garages
• kelderbergingen

Klassevolle nieuwbouw met een centrale ligging in een open
zongericht kader
Architect: bureau DBG - Kortrijk (Visualisaties niet bindend)

De voorgevel van dit imposant neoclassicistisch herenhuis gebouwd in 1882, in de volksmond ook genaamd “Huis Peel”,
wordt bewaard en opgefrist. Eerder werd dit gebouw gebruikt als politiekantoor van stad Harelbeke.
De gemeenschappelijke koetsdoorgang van koetspoort tot bij de garages achteraan, uitgevoerd in baksteen op z’n kant,
versterkt het gevoel van weleer.
Deze authentieke elementen in combinatie met een volledige moderne nieuwbouw zorgen voor een hoogwaardige
klassevolle residentie.
Deze residentie bestaat uit een oogartsenpraktijk en 8 appartementen waarbij u de keuze heeft uit verschillende types
met 2 slaapkamers. De appartementen beschikken over ruime terrassen. Per appartement is er steeds een
kelderberging en bij meerdere appartementen is er ook een terrasberging.
Achteraan op het terrein zijn er op het gelijkvloers garageboxen met een automatische sectionaalpoort en bovenop een
groendak. Daarnaast is er op het terrein ook een overdekte fietsenberging. De garages zijn bereikbaar via de
Ballingenweg.
Er is een lift geschikt voor 9 personen - alle gemeenschappelijke delen zijn rolstoeltoegankelijk.
De appartementen zijn zowel aan de buitenzijde als binnenin kwalitatief en stijlvol afgewerkt, met het oog op levenslang
wonen. Het gebruik van traditionele, duurzame materialen zorgt voor comfort, onderhoudsvriendelijkheid en
energiezuinigheid. Eribo besteedt extra aandacht aan thermische en akoestische isolatie, ventilatie, toegankelijkheid
en veiligheid (rookdetectoren, noodverlichting, videofonie, voordeur met meerpuntsluiting en veiligheidscilinder, …).
Het groene karakter wordt versterkt door de vele groendaken in het project.

Kwaliteitsvolle afwerking in overleg met de koper
Strakke architectuur met warme houten toets
Veel ruimte voorzien voor ingemaakte kasten
Hoge verdiepingen
Appartementen met zolder
Garageboxen
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Overzicht indeling en oppervlaktes
De oppervlaktes van de privatieve delen zijn berekend van de buitenkant van de buitenmuren tot de as van de gemene muren.
De betalingsschijven alsook de bepalingen van de Wet Breyne, die de koper van een appartement op plan beschermt, in het bijzonder art 7 en
12, zijn beschreven in de verkoopovereenkomst, die samen met deze algemene beschrijving en de plannen integraal deel uitmaakt van de totale
overeenkomst. Er is een 100% voltooiingswaarborg gesteld via BNP Paribas Fortis.
Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u een uitgewerkt voorstel van het appartement met garage en berging van uw keuze.
Modelappartementen zijn te bezichtigen in Waregem en Kortrijk.
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Beschrijving van de bouwwerken
•
De bestaande gevel van het gebouw blijft behouden en wordt gerenoveerd. Achter deze gevel wordt een volledige nieuwbouw opgetrokken
die voldoet aan de laatste normeringen. Zo wordt een modern gebouw met de authentieke uitstraling bekomen.
•
Het gebouw wordt uitgevoerd in traditionele bouwstijl, met materialen van eerste keuze. De funderingen en de draagstructuur
van het gebouw worden uit conform de studie en plannen van de stabiliteitsingenieur. Onder toezicht van de architect zorgt de ingenieur
stabiliteit voor de bepaling van de secties van de kolommen en balken. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden.
Dat geldt ook voor sommige leidingen en ventilatiekanalen die al dan niet op de plannen vermeld staan.
•
De plafonds zijn in gewapend beton, afgewerkt met pleisterwerk of spuitplamuur. De muren zijn in metselwerk en bepleisterd.
De muren en plafonds van de garages, de tellerlokalen en bergingen worden niet bepleisterd.
De scheidingsmuur tussen de appartementen en rond de traphal en lift is ontdubbeld en voorzien van akoestische isolatie.
De nieuwe buitengevels zijn een combinatie van wit genuanceerde buitenbepleistering en houten gevelbekleding.
De binnenzijde van de behouden voorgevel wordt in wit genuanceerde buitenbepleistering afgewerkt.
De dorpels zijn in blauwe hardsteen en / of aluminium.
Overal waar nodig wordt vochtisolatie geplaatst volgens de regels van het goede vakmanschap.
•
Het volledig rioleringsstelsel (bestaande uit buizen, hulpstukken, onderzoeksputjes en verzamelput met reukafsluiter) is een geassembleerd
stelsel van bij elkaar horende Benor-gekeurde kunststofelementen (in PVC). Er is een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Daardoor is het
mogelijk het gebruikte sanitaire water en het regenwater volledig gescheiden op te vangen en te evacueren. Het volledig rioleringsstelsel is tot
en met de sifonput inbegrepen in de aankoopprijs. De aansluiting van deze sifonput met de straatriool is niet inbegrepen (zie aansluitingskosten).
•
De geluidsisolatie tussen de verdiepingen zal verzekerd zijn door een akoestische isolatie onder de chape en opgetrokken tegen de muren.
Hierdoor ontstaat een zwevende vloer.
•

Het hellend dak van het gebouw wordt geïsoleerd en afgedekt met pannen.
Platte en / of gering hellende dakvlakken zijn voorzien van thermische isolatie en een bitumineuze waterdichting.

•
Het buitenschrijnwerk is in gelakt aluminium met thermische onderbreking, voorzien van hoogrendementsbeglazing met een K-waarde
van maximaal 1,0 W/m²K, die voldoet aan de EPB-voorschriften. Het buitenschrijnwerk in de bestaande voorgevel is in geschilderd duurzaam
hout.
•
Borstweringen, schermen op terrassen en trapleuningen zijn in duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal zoals
staal, inox, aluminium, glas of gelijkwaardig.
De afscherming aan de buitenterrassen op +1 wordt uitgevoerd met een metalen spijlenbalustrade, op de hogere verdiepingen wordt dit
uitgevoerd met ingeklemde glazen balustrades en bovenstijl.
•
De traphal wordt uitgevoerd en uitgerust conform de brandpreventie- en toegankelijkheidsnormen.
De nodige brandhaspels en snelblussers zijn in de gemene delen inbegrepen. De brandhaspels worden met een omkasting afgewerkt.
•
De EPB-verslaggever baseert zijn studie op een E-peil van E = maximaal 45. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kwalitatief hoogstaande
materialen op, door de EPB-verslaggever, voorgeschreven diktes. De tussenvloeren zijn met isolerende chape en akoestische isolatie.
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Beschrijving van de voltooiingswerken
PRIVATE DELEN
1. APPARTEMENTEN
Eribo staat borg voor een goede klantenbegeleiding van bij de aankoop tot aan de oplevering van het appartement.
Als klant krijgt u persoonlijke begeleiding bij uw keuze van keuken, badkamer, technieken, betegeling, enzovoort. U ontvangt van elke keuze een
gedetailleerde offerte, zodat u te allen tijde een duidelijk overzicht over de gemaakte keuzes en kosten heeft. De contactpersoon houdt alle
administratie bij en coördineert alle gewenste wijzigingen: eventuele ruwbouwwijzigingen en communicatie tussen klant, promotor, toonzalen
en uitvoerders.
Volgende afwerking is voorzien :
1.1. Wanden en plafonds
Alle muren in metselwerk worden bepleisterd. Verder zijn voorzien: ingepleisterde ramen, hoeken verstevigd met een metalen hoekprofiel en
betonnen plafonds afgewerkt met een spuitplamuur of pleisterwerk. Er worden verlaagde plafonds voorzien waar nodig. Het bijwerken,
uitplamuren en schuren van verdere niveauverschillen en het schilderklaar maken van de wanden en verlaagde plafonds behoren tot de
schilderwerken.
1.2. Vloeren
Op de verdiepingen krijgen de appartementen een zwevende dekvloer. Deze dekvloer wordt los geplaatst van alle muren en constructievloeren
door middel van een akoestisch isolerende laag, om contactgeluiden te verminderen.
Bevloering
Alle ruimten in het appartement zijn voorzien van een keramische vloertegel min. 30 x 30 cm en max. 60 x 60 cm gelijmd op de chape (rechte
plaatsing). De voorziene particuliere handelswaarde is 45 euro/m² (incl. btw).
De betegeling is vrij te kiezen in de volledige toonzaal van de door de promotor aangestelde leverancier.
Waar geen muurbetegeling komt, wordt een plint voorzien met een particuliere handelswaarde van 10 euro / lm (incl. btw).
Gezien de akoestisch isolerende laag wordt de voeg tussen plint en vloer elastisch gevoegd.
De eventuele verrekening geschiedt op basis van particuliere handelswaarden. Deze handelswaarde omvat enkel de aankoop, niet de plaatsing.
Muurbetegeling
De voorziene muurtegels hebben volgende afmetingen: min. 15 x 15 cm ; max. 25 x 30 cm.
De particuliere handelswaarde voor de muurtegels is 45 euro /m² (incl. btw).
Standaard is er in de badkamer 10 m² betegeling inbegrepen per appartement (incl. snijverlies).
Verharding van terrassen
De terrassen worden voorzien van een betegeling met sierbetontegels of gelijkwaardig, gekozen door de architect, en geplaatst met open voegen
op tegeldragers of mortelzakjes.
Venstertabletten
Aan alle ramen die niet tot op vloerniveau komen, wordt een binnen-venstertablet in natuursteen geplaatst.
De tabletten zijn standaard ongeveer 2 cm dik en te kiezen uit het voorgestelde gamma in de toonzaal.
Particuliere handelswaarde 242 euro/m² (incl. btw).
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Beschrijving van de voltooiingswerken
1.3. Binnenschrijnwerk
Binnendeuren
De toegangsdeur tussen de traphal en het appartement is een brandvertragende schilderdeur van 100 cm breed met een Rf waarde van ½ uur.
Deze deur wordt voorzien van een deurtrekker langs buiten en een deurkruk langs binnen, een veiligheidsrosas en een 3-puntsslot met
veiligheidssleutel volgens slotenplan. De binnendeuren zijn vlakke te schilderen tubespaandeuren, voorzien van binnendeurslot, standaard inox
kruk, omkasting en omlijsting in merantie. Onder de deuren is een ventilatiespleet, nodig om te beantwoorden aan de ventilatienorm.
De binnendeuren zijn ongeveer 216 cm hoog en 90 cm breed (ruwbouwopening).
Op de badkamer- en toiletdeur wordt een vrij/bezet slot geplaatst.
Bijzondere aandacht gaat ook naar het akoestisch comfort van de binnendeuren.
Omkastingen, raambekledingen
De omkasting van het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in pleisterwerk met hoekbeschermers.
Kokerafsluitingen
Technische kokers: waar nodig komen schilderklare toegangsluiken.
1.4. Buitenschrijnwerk
De ramen in de nieuwe buitengevels zijn in gelakt aluminium met thermische onderbreking voorzien van hoogrendementsbeglazing met een Kwaarde van maximaal 1,0 W/m²K, die voldoet aan de EPB-voorschriften.
De ramen in de gerenoveerde voorgevel zijn in geschilderd duurzaam hout en voorzien van hetzelfde type glas.
1.5. Keukeninrichting
Ingerichte keuken met vast meubilair, spoeltafel en inbouwapparaten, op maat vervaardigd naar uw keuze.
Vrij te kiezen in de door de promotor aangeduide toonzaal.
De particuliere handelswaarde voor kasten, werkblad en elektrische toestellen geleverd en geplaatst is 12.500 euro (incl. btw).
De dampkappen zijn voorzien van een koolstoffilter.
De eventuele verrekening geschiedt op basis van particuliere handelswaarden. Deze handelswaarde omvat enkel de aankoop, niet de plaatsing.

1.6. Verwarming
De verwarming gebeurt met vloerverwarming.
Dit verwarmingssysteem is niet alleen comfortabeler door het gelijkmatig
verdelen van de warmte, maar is ook energiezuinig en ruimtebesparend.
Door de stralingswarmte zal stof minder snel verspreiden, wat heel wat voordelen
biedt voor mensen die last hebben van allergieën.
En met vloerverwarming kan u ook in de winter comfortabel blootsvoets lopen in
uw appartement.
De verwarming geschiedt individueel door middel van een gesloten
condensatiegaswandketel. Deze wordt aangesloten op een centrale
rookschouw van het CLV-type. De wandketel staat in voor de warmwaterproductie
en de verwarming.
De temperatuur wordt door middel van een centrale digitale kamerthermostaat
geregeld.
De verwarmingsleidingen bestaan uit kunststof (VPE of gelijkwaardig) en worden
geplaatst volgens het buis-in-buissysteem met collectoren.
Overeenkomstig de geldende comfortnormen, wordt het totale warmteverlies
Berekend met inachtname van de isolatiewaarde van de muren, vloeren, buitenschrijnwerk en dak, en dit bij een buitentemperatuur van –8°C.
Bij correct gebruik van de installatie wordt een temperatuur als volgt gegarandeerd
Woonkamer en keuken : 22 °C
Slaapkamers : 18 °C
Badkamer : 24 °C
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Beschrijving van de voltooiingswerken
1.7. Sanitaire uitrusting
De aanvoer van leidingwater is per appartement voorzien van een individuele teller, opgesteld in het tellerlokaal.
Een gemeenschappelijke waterverzachter is voorzien in het tellerlokaal.
De toevoerleidingen binnen de appartementen zijn in kunststof.
De afvoerleidingen binnen het appartement en in de verticale kokers worden uitgevoerd in Polyethyleen.
De voorziene particuliere handelswaarde voor sanitaire toestellen is 6.500 euro (incl. btw)
De sanitaire toestellen kunnen vrij gekozen worden in de toonzaal van de door de promotor aangestelde leverancier.
De eventuele verrekening geschiedt op basis van particuliere handelswaarden. Deze handelswaarde omvat enkel de aankoop, niet de plaatsing.
De aan-& afvoerleidingen en de plaatsing van sanitaire toestellen per appartement is inbegrepen voor :
• 1 douchetub en glazen wand + leidingen en afvoer & kraanwerk
• 1 geheel voor 2 lavabo’s + meubel + kraanwerk
• 1 apart toilet met Geberit inbouwreservoir, hangtoilet en handenwasser
• 1 uitgietbakgeheel in de berging+ kraanwerk
• 1 vorstvrije buitenkraan op stadswater op terras achteraan
• 1 keukenkraan
Het leveren en plaatsen van de volgende leidingen zijn tevens inbegrepen :
• leiding en afvoer voor de keukenspoeltafel en de vaatwas (één geheel)
• leiding en afvoer voor een wasmachine in de berging
1.8. Elektrische installatie
De installatie gebeurt in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en de voorschriften van de stroombedelingsmaatschappij. De
installatie is traditioneel ingewerkt in de muren en vloeren. Ze is geaard en waar nodig, hermetisch afgewerkt. Alle zekeringen in het verdeelbord
zijn van het automatische type en de nodige differentieelschakelaars zijn voorzien. In de privatieve delen zijn geen verlichtingsarmaturen
voorzien. De lichtpunten worden afgeleverd met een lamphouder en lamp. De promotor staat in voor de buitenverlichting. Per appartement is
er noodverlichting en rookdetectie. De stopcontacten en schakelaars zijn van het type Niko Original White of gelijkwaardig. Er is ook een
aansluiting aanwezig voor Telenet en Proximus in de woonkamer en de slaapkamers.
De detailbeschrijving per appartement komt in een aparte lijst. Elk appartement is verbonden met de centrale inkom door
middel van een videofooninstallatie (half inbouw met kleurenscherm) en afstandsbediening van het elektrisch slot op de tussendeur tussen de
inkom en de trapzaal. Aan de ingang via de achterliggende parking wordt een parlofoon voorzien. Aan de voordeur van het appartement wordt
eveneens een belknop voorzien die verbonden is met een geïntegreerde bel in de videofoon.

Elektriciteit

inkomhal
nachthal
toilet
badkamer

berging

1 lichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact
1 lichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact
1 lichtpunt met 1 schakelaar buiten (met verklikker)
1 lichtpunt met 1 schakelaar buiten (met verklikker)
1 lichtpunt met 1 schakelaar aan wastafel
2 stopcontacten aan wastafel
1 lichtpunt met 1 schakelaar binnen
2 stopcontacten aan zekeringskast Data/TV
1 stopcontact CV-ketel
2 stopcontacten wasmachine en droogkast
1 vrij stopcontact

slaapkamer 1

1 lichtpunt met 3 schakelaars (aan deur, 1 links en 1
rechts van bed op H=80cm)
4 stopcontacten aan bed (2 L + 2 R)
1 vrij stopcontact met Data/TV

slaapkamer 2

1 lichtpunt met 1 schakelaar aan deur
1 stopcontact aan bed
1 stopcontact met Data/TV
1 lichtpunt met 1 schakelaar
2 stopcontacten met Data/TV
3 enkele vrije stopcontacten

woonkamer zithoek
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woonkamer eethoek
keuken

terrassen

toegangsmelding

1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 vrij stopcontact
2 lichtpunten met 2 schakelaars
4 vrije stopcontacten
stopcontacten kookplaat, dampkap, vaatwas, koelkast,
oven, microgolfoven
branddetector
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 buitenarmatuur
1 buitenstopcontact
halfinbouw kleuren videofoon (inkomhal)
Parlofoon op achteringang

1.9. Ventilatie
Het appartement wordt verlucht via mechanische ventilatie systeem D met warmterecuperatie. De aan- en afvoer van de lucht gebeurt
mechanisch, wat tot een optimaal comfort binnenshuis leidt. Het ventilatiesysteem D is dan ook gekend als balansventilatie. Dit systeem werkt
via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren. De lucht wordt, via roosters en spleten onder de binnendeuren, doorheen het
appartement verspreid. Omdat de aangevoerde lucht met dit systeem gefilterd wordt, zullen pollen, stof of vervuiling niet zomaar binnen dringen
in het appartement. Deze vorm van ventilatie behoeft geen roostertjes in de ramen, wat er dus voor zorgt dat er ook geen geluiden of koude
lucht van buitenaf via roosters in het appartement binnen komen. Het systeem D recupereert de warmte van de afgevoerde lucht om hiermee
de aangevoerde buitenlucht op te warmen, waardoor er geen ‘koude’ lucht binnen komt en het comfort aanzienlijk verhoogt. In combinatie met
onze heel goed geïsoleerde gebouwen is dit dan ook veruit het best geschikte ventilatiesysteem op de markt voor deze residentie.
1.10.
Schilderwerken
In de privatieven van de appartementen zijn geen schilderwerken voorzien.

2. TERRASBERGINGEN
Inpandige terrasberging : app 53/201 – 53/301 – 53/401
Vloertegels zoals in het woongedeelte
Muren in meegaand gevoegd metselwerk
Plafond in zichtbaar blijvend beton
Afsluitbare deur geïntegreerd in de houten gevelafwerking
Terrasberging : app 53/202 – 53/302 – 53/402
Terrastegels op tegeldragers of mortelzakjes zoals op het terras
Muren in meegaand gevoegd metselwerk of beton
Plafond in zichtbaar blijvend beton
Asfluitbare deur geïntegreerd in houten open structuur tot op gelijke hoogte met de bovenkant van de ramen op de achtergevel
Elektrische voorzieningen in de terrasbergingen : 1 lichtpunt met 1 schakelaars, 1 stopcontacten

3.

ZOLDER

De zolder hoort bij appartement 53/401 en 53/402
De zolder wordt bereikt via een uitschuifbare trap met brandwerend luik die zich in de berging bevindt.
De zolder bestaat uit een constructieve betonplaat.
In het dakgebinte voorziet de promotor dakisolatie en een dampremmende binnenfolie.
In het dak zijn dakvlakramen type Velux met houten kader aanwezig.
Elektrische voorzieningen op de zolder : 1 lichtpunt met 2 schakelaars, 2 stopcontacten
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Beschrijving van de voltooiingswerken
4.

GARAGES

De garages zijn traditioneel gemetseld en zijn voorzien van een geautomatiseerde sectionaalpoort met afstandsbediening.
De vloerplaat is in gepolierd beton.
Elektrische voorzieningen: 1 voeding poort, 1 stopcontact, 1 schakelaar en 1 lichtpunt + TL.
Op het dak is een extensief groendak voorzien. Optioneel kan een aansluiting voor een elektrische wagen aangeboden worden.
5. BERGINGEN
In de kelder zijn er private bergingen.
De vloer wordt door de promotor gekozen en is een standaard keramische tegel met handelswaarde 30,00 euro/m² (incl. btw).
De muren zijn van beton en/of metselwerk en blijven zichtbaar.
Elke berging heeft een eigen, volgens het slotenplan, afsluitbare schilderdeur.
Elektrische voorzieningen in elke berging : 1 lichtpunt met 1 schakelaar, 1 stopcontact

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
1. KOETSDOORGANG EN TRAPZAAL
De gemeenschappelijke koetsdoorgang van koetspoort tot bij de garages achteraan is in baksteen op z’n kant en zorgt voor het authentieke
gevoel van weleer.
De trapzaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De volgende voltooiingswerken zijn voorzien:
1.1. Wanden/vloeren/plafonds
Koetsdoorgang :
Vloer in baksteen op z’n kant
De wanden van de nieuwbouw zijn in wit genuanceerde buitenpleister.
De wand kant museum worden in ere hersteld na de afbraakwerken.
De plafond is in buitenpleister.
Trapzaal :
De vloeren zijn voorzien in onderhoudsvriendelijke keramische tegels of natuursteen met bijhorende plinten.
De trappen krijgen een bekleding met natuursteen.
Bepleistering is voorzien voor wanden en plafonds.
1.2. Schrijnwerk
De bestaande hoofdpoort kant Marktstraat wordt gerenoveerd en geschilderd.
De gemeenschappelijke inkomdeuren (achteraan en naar de inkomhal), met aangepast beslag, zijn beglaasde deuren in gelakt aluminium.
Bij de deur van de centrale inkomhal wordt een brievenbusgeheel geplaatst.
De uitvoering van borstweringen en trapleuningen gebeurt in duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal zoals staal, inox, aluminium of
gelijkwaardig.
1.3. Technieken
Er wordt op of bij de voorgevel verlichting geplaatst, zodat de gevel ’s avonds verlicht wordt. De werking gebeurt via een timer of Astro klok.
In de gemeenschappelijke delen komen bewegingsmelders voor de bediening van de verlichting. De verlichting bestaat uit wand- en/of plafond
– en/of vloerarmaturen, gelijkmatig opgesteld in de koetsdoorgang en langs de trap, op de overlopen en in de inkomhal. Daarnaast is een
gelijkmatig verdeelde opstelling van autonome noodverlichtingstoestellen voorzien.
In elke traphal wordt een stopcontact voorzien.
Er wordt één waterkraantje voorzien in de koetsdoorgang.
1.4. Liften
De lift biedt plaats aan 9 personen. Deze liftinstallatie voldoet aan de laatste geldende normen.
De lift heeft een stopplaats op elke verdieping, ook in de kelder en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
1.5. Schilderwerken
De wanden en plafonds van de trapzalen worden geschilderd.
Ook de inkomdeuren van de appartementen worden geschilderd aan de buitenzijde. De sasdeur naar de gang van de bergingen wordt
geschilderd. De promotor kan ervoor kiezen om deze schilderwerken minstens één jaar na de pleisterwerken te laten uitvoeren.
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2. TELLERLOKALEN
2.1. Wanden/Vloeren/Plafonds
Vloeren zijn voorzien in onderhoudsvriendelijke keramische tegels met bijhorende plinten.
Wanden worden meegaand opgevoegd en niet bepleisterd of zijn in zichtbaar blijvend beton.
Het plafond is in beton.
2.2. Schrijnwerk
De deuren worden uitgevoerd conform de wettelijke norm en de voorschriften van de nutsmaatschappijen.
2.3. Verlichting
De verlichting bestaat uit wand- of plafondarmaturen.
De plaatsing van autonome noodverlichtingstoestellen gebeurt conform de wettelijke norm en de voorschriften van de nutsmaatschappijen.
2.4. Schilderwerken
De wanden en plafonds worden niet geschilderd. De inkomdeuren van de tellerlokalen worden geschilderd. De promotor kan ervoor kiezen om
deze schilderwerken minstens één jaar na de algemene pleisterwerken te laten uitvoeren.
2.5. Waterverzachter
In het tellerlokaal wordt een gemeenschappelijke waterverzachter voorzien.

3. BUITENOMGEVING
3.1. Verhardingen bij de garages
De promotor legt de verhardingen aan. Deze zijn een combinatie van een stevige ondergrond met een waterdoorlatende klinkers met open nok.
De inkom aan de achterzijde van de residentie wordt voorzien in baksteen op z’n kant, naar analogie van de koetsdoorgang.
3.2. Groendak
Voor een goed regenwaterbeheer en om de groene omgeving van de residentie te accentueren, voorziet de promotor bovenop de garages en
de uitbouw van het gelijkvloers een extensief groendak.
3.3. Fietsenberging
Op het terrein is een overdekte privatieve fietsenberging voorzien.
De verharding van de fietsenstalling is in baksteen op z’n kant, zoals de rest van de koetsdoorgang.
De fietsen kunnen tegen een eigen fietsbeugel gestald worden.
3.4. Technieken
De promotor voorziet de nodige verlichtingsarmaturen op het terrein en in de fietsenberging.
Er wordt ook één buitenkraantje op regenwater voorzien in de buurt van de garageboxen.
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Opmerkingen
1. Wijzigingen
De promotor en de architect kunnen te allen tijde, zonder het akkoord van de koper, die beslissingen nemen of wijzigingen aanbrengen, die zij
nuttig en raadzaam vinden. Die beslissingen (om technische, structurele, wettelijke en/of esthetische redenen) kunnen gelden voor zowel de
gemeenschappelijke als de privé-gedeelten. Hierbij wordt zowel de geest van de algemene beschrijving als de kwaliteit van het werk eerbiedigd.
Dergelijke beslissingen mogen geen enkele minderwaarde tot gevolg hebben.
2. Plannen
De goedgekeurde plannen dienen als basis voor het opmaken van de basisakte door de notaris. Elke aanduiding van inrichting op de plannen
(keuken-, badkamer- en andere meubelen, sanitaire toestellen, enzovoort) is louter illustratief. Het is mogelijk een andere opstelling van keuken
of badkamer te kiezen. Er wordt geen teruggave voorzien voor muren die, op verzoek van de klant, niet moeten worden gemetst. De uitvoering
van alle wijzigingen gebeurt pas als de promotor en de koper daarmee akkoord gaan. De architect kiest de materialen en uitvoeringen in de
gemeenschap, net als de uitvoering en eventuele draairichtingen van deuren die op de gemeenschap uitkomen en van de ramen in de
appartementen. Eventuele kleine afwijkingen worden beschouwd als toleranties die geen enkele partij kan inroepen met het oog op een
vergoeding. Als er eventueel tegenstrijdigheden opduiken op de plannen of in dit verkooplastenboek, heeft de inhoud van dit verkooplastenboek
altijd voorrang.
3. Materialen – wijzigingen door klanten – verlenging uitvoeringstermijn
Voor de vloerbekleding, wandtegels, sanitaire toestellen, keuken- en badkamerinrichting en eventueel de binnendeuren en andere materialen
kan de klant kiezen in de door de promotor aangeduide toonzaal. De koper ontvangt steeds een gedetailleerde offerte van de gekozen
materialen. Er is geen teruggave voorzien bij keuzes die goedkoper zijn dan de voorziene handelswaarden of voor niet uit te voeren werken.
Vanaf de derde offerte per onderdeel geldt een administratiekost van 121 euro (incl. btw). De prijzen vermeld in dit lastenboek zijn steeds
inclusief 21 % btw. Bij bestelling van de supplementen wordt een voorschot van 50% aangerekend, het saldo is betaalbaar bij uitvoering. Acties
en promoties in toonzalen zijn niet altijd geldig.
Het is belangrijk de materiaalkeuzes tijdig aan de promotor over te maken. Laattijdige bestellingen kunnen leiden tot extra kosten, maar kunnen
ook geweigerd worden. Wijzigingen, gevraagd door de klant, leiden tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Per schijf van 500 euro
supplement wordt 1 extra werkdag bijgeteld. Indien deze keuzes leiden tot specifieke leverings- of uitvoeringstermijnen, kan de
uitvoeringsperiode extra verlengen.
Alle visualisaties, illustraties en foto’s, het tentoonstellen van stalengamma’s of van een kijk- en referentieappartement hebben enkel een
informatief karakter.
4. Aansluitingen nutsvoorzieningen – kosten - voorverwarming
Elektriciteit (tellerkast + teller + voedingskabels en eventuele hoogspanningscabine en eventuele latere aanpassingen aan bestaande
elektriciteitswerken op vraag van nutsmaatschappijen), gas, water, TV, telefoon, aansluiting op het openbaar rioleringsnet, herstelling en
heraanleg voetpad, en de bijhorende administratie- en coördinatiekosten zijn ten laste van de koper. De aansluitingskosten voor de gemeenschap
worden in gelijke delen verdeeld over de kopers. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Hiervoor rekent de promotor een forfait
aan van 6.000 euro incl. btw.
De promotor sluit de contracten af voor de levering van elektriciteit, gas en water bij de leverancier van zijn keuze en opent de meters op kosten
van de klant. Indien de klant het wenst, kan hij - na reglementaire opzegging na de voorlopige oplevering - overschakelen naar de leverancier
van zijn keuze. Om het gebouw voldoende te drogen, zal de promotor voor de ingebruikname de voorverwarming in gebruik stellen. Het verbruik
van water, gas en elektriciteit vóór de oplevering is ten laste van de koper.
5. Werken uitgevoerd door derden
Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, vóór de voorlopige overname van het gebouw zelf uit te voeren of door
derden te laten uitvoeren. De koper mag ook niet zelf instaan voor de uitvoering van de afwerkingen die in de koopprijs zijn voorzien.
6. Opleveringen
Voorlopige oplevering: zodra de privatieve gedeelten van zijn kavel in voldoende staat van afwerking zijn om te kunnen gebruikt worden
overeenkomstig hun bestemming (ongeacht kleine herstellingen of aanpassingswerken), nodigt de verkoper de koper uit om tot de voorlopige
oplevering van die gedeelten over te gaan. Na ondertekening van dit proces-verbaal en na verrekening van de min- of meerwerken zal de levering
van de kavel geschieden door overhandiging van de sleutels, nadat alle facturen betaald zijn. De weigering om tot de oplevering over te gaan
wordt samen met de redenen waarop zij steunt ter kennis van de verkoper of promotor gebracht bij een ter post aangetekende brief binnen de
14 dagen na uitnodiging tot oplevering. De koper of opdrachtgever wordt vermoed de werken voorlopig of definitief, naargelang van het geval,
te aanvaarden, indien hij het geschreven verzoek van de verkoper of aannemer, de oplevering op een gestelde datum te doen, zonder gevolg
heeft gelaten en indien hij binnen vijftien dagen nadat hij door de verkoper of aannemer daartoe bij deurwaardersexploot werd aangemaand,
op de daarin gestelde datum, voor de oplevering niet verschenen is. Deze bepaling is niet van toepassing op de oplevering van de
gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw. De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw of uitgebreide gedeelten ervan, geldt
echter als vermoeden dat de koper of opdrachtgever stilzwijgend de voorlopige oplevering aanvaardt, behoudens tegenbewijs. Worden als
dusdanig aanzien : het aanvaarden van de sleutels van privatieve gedeelten, het plaatsen van meubels, of uitvoeren van inrichtingswerken of
binnenschilderwerken. De promotor zal er zich toe verbinden binnen redelijke termijn aan gegronde opmerkingen van de koper tegemoet te
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komen, zonder dat deze opmerkingen aanleiding kunnen geven tot inhouden van gehele of gedeeltelijke factuurbedragen. De voorlopige
oplevering houdt de goedkeuring in van de opgeleverde werken en sluit ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit.
Lichte verborgen gebreken
Gedurende een periode van één jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt
zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze gebeurt binnen
een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of moest hebben van het gebrek. Gedurende de periode waarin ernstige
onderhandelingen gebeuren om een oplossing voor het (dreigende) geschil te vinden, wordt deze termijn geschorst.
Oplevering van de gemeenschappelijke delen
Met het ondertekenen van huidig document, bevestigen de kopers een mandaat te geven aan de syndicus om hen rechtsgeldig te
vertegenwoordigen bij de opleveringen van de gemeenschappelijke delen. Kopers die dit wensen, kunnen eveneens aanwezig zijn bij deze
opleveringen.
7. Zetting van het gebouw
De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw vormen enerzijds geen reden tot het uitstellen van betalingen.
Anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor of de aannemer.
Het gaat hier namelijk om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. Het is bijgevolg aangeraden schilder- en/of behangwerken pas
uit te voeren na de zetting van het gebouw (ten vroegste één jaar na de oplevering). Er gebeurt geen uitbetaling van een vergoeding aan
beschadigde schilderwerken indien de uitvoering ervan binnen het jaar na oplevering plaats vond.
8. Opkuis
De oplevering van de lokalen gebeurt na een eerste opkuis. Het grondig oppoetsen van ruiten, vloeren (met een cementsluierverwijderaar),
keuken en sanitaire apparaten is ten laste van de kopers.
9. Erelonen – kosten - premies
De erelonen van de architect, studiebureaus en coördinatie, zijn inbegrepen in de verkoopprijs.
Deze erelonen omvatten de verplichtingen die hen normaal gezien eigen zijn. Uitzonderingen daarop zijn de verplichtingen die betrekking hebben
op alle versieringswerken of die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die de koper eventueel zou aangevraagd hebben.
De kosten voor de opmaak van de basisakte, stedenbouwkundige inlichtingen en OVAM-attesten zijn ten laste van de koper. Er wordt een tarief
van 50 €/uur (excl. btw) aangerekend voor het opstellen van documenten voor het aanvragen van eventuele premies.
10. Werfbezoek
Om veiligheidsredenen hebben kopers recht op maximum drie bezoeken aan hun appartement vóór de voorlopige oplevering.
Dit gebeurt altijd tijdens de werkuren en na afspraak met de verantwoordelijke van de klantenbegeleiding.
11. Verzekeringen – borgstellingen
ERIBO is erkend aannemer, klasse 6, categorie D1 en zal de volgens de Wet Breyne verplichte borgstelling overhandigen aan de koper voor het
verlijden van de authentieke akte. De koper maakt deze borgstelling (al dan niet gedeeltelijk) vrij bij de voorlopige oplevering.
ERIBO zal ook de nodige verzekeringen afsluiten: ABR (algemene bouwplaats risico) en brandverzekering.
Deze verzekeringen lopen minstens tot aan de voorlopige oplevering.
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Wie is Eribo ?
ERIBO is een familiebedrijf, opgericht door Eric Vandewiele in 1990.
Inmiddels werken dochter Ilse en zoon Pieter al jarenlang actief mee bij ERIBO, en zorgen zij,
samen met een 40-tal bedienden en arbeiders voor een kwalitatieve afwerking van uw project.

Eric Vandewiele

Ilse Vandewiele
Erkend vastgoedmakelaar/
bemiddelaar: B.I.V. 50.10.20

Pieter Vandewiele
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Bouw
Eribo heeft als aannemingsbedrijf al ruimschoots zijn sporen
verdiend in de woning- en appartementenbouw. We hebben
dan ook alle troeven in handen om de wensen van onze
klanten perfect te behartigen: onze eigen ruwbouw- en
schrijnwerkspecialisten zijn uit Vlaamse klei gemaakt en zij
beschikken over alle competenties om stijlvolle woningen te
bouwen.
Daarnaast werken we sinds jaar en dag samen met goed
geselecteerde onderaannemers, die net als wij gepassioneerd
zijn door kwaliteit. Zij zijn de gedroomde partners om onze
specialisatie in sleutel-op-de-deur bouwen krachtig te
ondersteunen. Als coördinator van het totale project zorgen wij
ervoor dat alle bouw- en installatiewerken perfect uitgevoerd
worden, met het volste respect voor het kostenplaatje. Mede
dankzij die professionele aanpak groeiden wij uit tot een
aannemer klasse 6.

Vastgoed
Eribo profileert zich meer dan ooit als dé totaalpartner voor
al uw bouwwensen. Onze activiteiten als vastgoedmakelaar
spelen daar naadloos op in. Heeft u geïnvesteerd in één van
onze projecten, maar laat u de verhuring van uw eigendom
bij voorkeur over aan een specialist? Wij nemen die zorg graag
over. Dat biedt enkel voordelen: als projectontwikkelaar van uw
pand zijn wij niet alleen beter geïnformeerd dan een externe
vastgoedmakelaar, we zijn ook dubbel gemotiveerd om uw
woning of appartement aan de juiste, zorgzame huurder toe
te vertrouwen.
Verkiest u zelf in uw nieuwe woning of appartement te gaan
wonen, maar zoekt u een koper of huurder voor uw huidige
woning? Ook die taak nemen wij graag op ons.
Uiteraard is de opvolging bij ons in goede handen. Zo
informeren we huurders over eventuele indexeringen van de
huurprijs en staan we ter beschikking om advies te verlenen,
ook na de verhuring. Zo kunnen we samen de duurzaamheid
van uw vastgoed ook op lange termijn verzekeren.

Projectontwikkeling
Projectontwikkeling is een specialisatie die ons op het lijf geschreven is.
We kopen bouwgronden aan, die we vanuit onze expertise als aannemer
volledig zelf ontwikkelen. Op die manier creëren wij op interessante
locaties aantrekkelijke appartementen, stijlvolle woningen, kantoren en
handelspanden.
Daarnaast zijn we ook de prefecte partner om projecten van externe
investeerders te realiseren. In nauw overleg behartigen we het integrale
project, van A tot Z. Dat verlost u van alle kopzorgen en het biedt u de
garantie dat uw investering maximaal zal renderen. Daarbij maakt het niet
uit of u zich beperkt tot financiële inbreng, een bouwgrond door ons wilt
laten ontwikkelen of uw bouwgrond aan ons wilt verkopen. U vraagt, wij
draaien. Handig, toch? Bovendien loodst onze dienst klantenbegeleiding u
op een professionele, maar persoonlijke manier doorheen alle fasen van
het bouwproces. Wij vergezellen u graag bij uw bezoeken aan verschillende
showrooms en adviseren u desgewenst voor een juiste keuze uit het
rijkelijke aanbod.

Eribo is lid van:
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Voor akkoord
Appartement
............................................................................................................................
Berging
............................................................................................................................

Garage
............................................................................................................................

Op datum
.............................. / .............................. / ..............................

De koper,

De verkoper,

(naam + handtekening)

(naam + handtekening)
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