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Roggestraat - Seringenstraat

Wielsbeke



2



3

 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

In het mooie Wielsbeke bouwt Eribo 8 woningen in 
landeli jke sti j l . Er worden zowel 4 woningen gebouwd in de 
Roggestraat als Seringenstraat.
In de Roggestraat bouwen we 4 aaneengeschakelde 
woningen.  Terwij l  in de Seringenstraat 2 x 2 half-open 
woningen gebouwd worden.

Deze woningen zi jn uniek in hun soort.  Door de grote 
grondoppervlaktes (374 m² tot 588 m²) en grote 
bewoonbare oppervlakte (203 m²) kunnen we spreken van 
grote woningen.

In het ontwerp van de woningen werd er rekening gehouden 
met een zeer praktische indeling waarbij  al le ruimtes 
optimaal benut wordt. 
Alle woningen omvatten een inkomhal, garage, l ichtri jke 
leefruimte met open keuken, drie slaapkamers, aparte 
badkamer met bad en douche, twee toiletten, berging en 
zolderruimte.
Dankzij  de twee volwaardige bouwlagen is er een zeer 
bruikbare ruimte onder het dak waar het mogeli jk is om nog 
twee extra slaapkamers of  hobbyruimte te creëren. 

De woningen zi jn voorzien van alle luxe, comfort en 
kwalitatieve materialen die voldoen aan de hedendaagse 
normen. 

Parkeren vormt ook geen enkel probleem. Naast een 
garage in de woning zi jn er vooraan twee aangelegde 
parkeerplaatsen voorzien.

De landeli jke woningen hebben ook steeds een grote tuin 
die voldoende ontwerpmogeli jkheden biedt.

TROEVEN

+  Ruime grondoppervlaktes (tot 588m²)

+  Grote bewoonbare oppervlakte (tot 203 m²)

+  Rustige groene omgeving

+  3 slaapkamers met mogeli jkheid tot 5 slaapkamers

+  Vloerverwarming

+  Vraaggestuurde venti latie D

+  Verhardingen, terrassen en tuinafsluit ing inbegrepen
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LIGGINGSPLAN VAN HET PROJECT

De acht woningen situeren zich in een rustige doodlopende straat omgeven door een groene 
zone. 
De verschil lende handelszaken l iggen binnen wandelafstand net zoals het dichtbij  gelegen 
sportcomplex en de Markt van Wielsbeke.
Er is een vlotte verbinding naar de verscheidene invalswegen zoals Waregem, Oostrozebeke, de 
expresweg N43 en de autosnelweg E17.
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Grondwerken
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 mogeli jk 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 aansluit ing van deze 
sifonput met de straatriool is niet inbegrepen 
(zie aansluit ingskosten).

Ruwbouwstructuur
Het gebouw wordt uitgevoerd in traditionele 
bouwsti j l  met materialen van eerste keuze. 
De funderingen en de draagstructuur 
van het gebouw worden uitgevoerd 
conform de studie en plannen van de 
stabil iteitsingenieur. Onder toezicht van de 
architect zorgt de ingenieur stabil iteit  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 venti latiekanalen die al dan niet op de 
plannen vermeld staan.
De plafonds zi jn in gewapend beton, 
afgewerkt met pleisterwerk.
De muren zi jn in metselwerk en bepleisterd 
behalve op zolder en in de garage, waar ze 
zichtbaar meegaand gevoegd bli jven.
De scheidingsmuur tussen de woning is 
ontdubbeld en voorzien van akoestisch 
isolatie.
De secties van de kolommen en balken 
worden bepaald door de ingenieur stabil iteit , 
onder toezicht van de architect. 
Zichtbare balken en kolommen zullen 
als normaal beschouwd worden, evenals 
sommige leidingen en venti latiekanalen, al  of 
niet vermeld op de plannen. 
De scheidingsmuur tussen de woningen is 
ontdubbeld en voorzien van akoestische 
isolatie.

 

De buitengevels zi jn een combinatie van 
wit genuanceerde buitenbepleistering en 
gevelsteen.
De dorpels zi jn in blauwe hardsteen en / of 
aluminium.
Overal waar nodig wordt vochtisolatie 
geplaatst volgens de regels van het goede 
vakmanschap.

De dakstructuur bestaat uit  een 
verduurzaamde houtconstructie. De 
dakbedekking is voorzien in keramische 
pannen met alle toebehoren voor een 
perfecte afwerking en geplaatst op een 
onderdakplaat of  folie. Het dak is geïsoleerd 
met minerale mol. Hanggoten en afleiders 
zi jn in zink.

De EPB-verslaggever baseert zi jn studie op 
een E-peil  van maximaal 40 en een S-peil 
van maximaal 31.    Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van kwalitatief  hoogstaande 
materialen op, door de EPB-verslaggever, 
voorgeschreven diktes.   
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WONING

Eribo staat borg voor een goede 
klantenbegeleiding van bij  de aankoop tot 
aan de afgifte van de sleutel van de woning. 
Als klant kri jgt u persoonli jke begeleiding bij 
uw keuze van keuken, badkamer, technieken, 
betegeling, enzovoort. U ontvangt van elke 
keuze een gedetail leerde offerte, zodat u 
te al len t i jde een duideli jk overzicht over 
de gemaakte keuzes en kosten heeft. De 
contactpersoon houdt alle administratie bij 
en coördineert al le gewenste wijzigingen: 
eventuele ruwbouwwijzigingen en 
communicatie tussen klant, promotor, 
toonzalen en uitvoerders.
Volgende afwerking is voorzien:

Wanden en plafonds
Alle muren in metselwerk worden bepleisterd 
met uitzondering van de zolder en de 
garage. Verder zi jn voorzien: ingepleisterde 
ramen, hoeken verstevigd met een metalen 
hoekprofiel en betonnen plafonds afgewerkt 
met pleisterwerk. 
Het bijwerken, uitplamuren en schuren 
van verdere niveauverschil len en het 
schilderklaar maken van de wanden tot de 
schilderwerken, deze zi jn niet opgenomen in 
deze aanneming.

Vloeren
Onder de vloer van het geli jkvloers wordt er 
een thermische isolatie voorzien.

• Bevloering
Alle ruimten in de woning op geli jkvloers en 
eerste verdieping (behalve de slaapkamers 
waar laminaat voorzien is)  zi jn voorzien 
van een keramische vloertegel min 30*30 
en max 60*60 cm geli jmd op de chape 
(rechte plaatsing) De voorziene particuliere 
handelswaarde is 45 € /m² ( incl btw). 
Waar geen muurbetegeling komt, worden 
plinten voorzien met een particuliere 
handelswaarde van 12 euro / lm (incl. btw). 

De slaapkamers zi jn voorzien van laminaat, 
keuze uit  het gamma wordt voorgesteld door 
de promotor.  

De betegeling is vrij  te kiezen  in de 
volledige toonzaal van de door de promotor 
aangestelde leverancier. 
Tussen de verschil lende vloertypen en 
eventuele uitzetvoegen wordt steeds een 
voegprofiel voorzien.

• 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 €/m² ( incl. btw). 
Deze muurtegels zi jn voorzien in de spatzone 
rond het bad tot hoogte 1 m en /of  douche 
tot hoogte 2 m.  
De woningen waar enkel een bad geplaatst 
wordt, zi jn er muurtegels voorzien tot een 
hoogte van 2m.
Er is in de badkamer 10 m² betegeling 
inbegrepen per appartement ( incl. 
snijverl ies).

• Venstertabletten
Aan alle ramen die niet tot op vloerniveau 
komen, wordt een binnen-venstertablet in 
natuursteen geplaatst. De tabletten zi jn 
standaard ongeveer 2 cm dik en te kiezen uit 
het voorgestelde gamma in de toonzaal. 
Particuliere handelswaarde 242 €/m² ( incl. 
btw).
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Binnenschrijnwerk

• Binnendeuren
De binnendeuren zi jn vlakke te 
schilderen tubespaandeuren, voorzien 
van binnendeurslot, standaard inox kruk; 
omkasting en omlijst ing in meranti. 
Onder de deuren is er een venti latiespleet 
voorzien, nodig om te voldoen aan de 
venti latienorm. 
Op de badkamer- en toiletdeur wordt een 
vri j/bezet slot geplaatst.
Bijzondere aandacht gaat ook naar het 
akoestisch comfort van de binnendeuren.

• Omkasting, raambekledingen
De omkasting van het buitenschrijnwerk 
wordt uitgevoerd in pleisterwerk met 
hoekbeschermers.

• Kokerafsluitingen
Technische kokers: waar nodig worden 
schilderklare toegangsluiken voorzien.

Buitenschrijnwerk
De ramen in de nieuwe buitengevels 
zi jn in een hout (gelakt),  met 
thermische onderbreking voorzien van 
hoogrendementsbeglazing met een K-waarde 
van maximaal 1,0 W/m²K,  die voldoet aan de 
EPB-voorschriften.

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 keuken die op de 
verkoopplannen is ingetekend, telt  enkel als 
een mogeli jke inrichting.
De particuliere handelswaarde voor kasten, 
werkblad en elektrische toestellen geleverd 
en geplaatst is 12.500 euro ( incl. btw).
De dampkappen zi jn voorzien van een 
koolstoff i l ter.  

Verwarming
De verwarming gebeurt met vloerverwarming.  
Dit verwarmingssysteem is niet al leen 
comfortabler door het geli jkmatig 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.  Met vloerverwarming 
kan u ook in de winter blootvoets lopen in uw 
woning.

De verwarming geschiedt door middel van 
een gesloten condensatiegaswandketel. 
Deze wordt aangesloten op een centrale 
rookschouw van het CLV-type. De wandketel 
staat in voor de warmwaterproductie.
De temperatuur wordt door middel van een 
centrale digitale kamerthermostaat geregeld.
De verwarmingsleidingen bestaan uit 
kunststof  (VPE of  geli jkwaardig) volgens het 
tweebuizensysteem en collectoren.
Muuraansluit ingen zorgen voor de verbinding 
met de radiatoren.
Overeenkomstig de geldende 
comfortnormen, wordt het totale 
warmteverlies berekend met inachtname van 
de isolatiewaarde van de muren, vloeren, 
buitenschrijnwerk en dak, 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
• Bureau: 22 °C
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Sanitaire uitrusting
De aanvoer van leidingwater is voorzien 
van een individuele teller.  Deze teller 
en de aansluit ing op het stadsnet is niet 
inbegrepen in de koopprijs. 
De afvoerleidingen worden uitgevoerd in 
Polyethyleen of  PVC.
De voorziene particuliere handelswaarde 
voor sanitaire toestellen is 7.500 € ( incl. btw)
De sanitaire toestellen kunnen vrij  gekozen 
worden in de toonzaal van de door de 
promotor aangestelde leverancier.

De aan-& afvoerleidingen en de plaatsing van 
sanitaire toestellen is inbegrepen voor :
• 1 douchetub + leidingen en afvoer & 
kraanwerk
• 1 geheel voor 2 lavabo’s + meubel + 
kraanwerk
• 1 bad met kraanwerk
• 1 apart toilet met inbouwreservoir, 
hangtoilet en handenwasser
• 1 apart toilet met inbouwreservoir, 
hangtoilet op verdieping
• 1 uitgietbakgeheel in de berging+ 
kraanwerk  
• leiding en afvoer voor een wasmachine in 
de berging
• dubbele dienstkraan op voor-en 
achtergevel
• 1 keukenkraan 
• leiding en afvoer voor de keukenspoeltafel 
en de vaatwas (één geheel) 

Elektrische installatie
De installatie gebeurt in overeenstemming 
met de geldende veil igheidsnormen 
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 zi jn van het automatische 
type en de nodige differentieelschakelaars 
zi jn voorzien. 
Er  zi jn geen verl ichtingsarmaturen voorzien.  
De l ichtpunten worden afgeleverd met een 
lamphouder en lamp.
In de woning zi jn er 3 rookdectoren 
voorzien. 1 op het geli jkvloers en 1 op de 
verdiepingen. 
De stopcontacten en schakelaars zi jn van het 
type Niko Original White of  geli jkwaardig.  
Er is mogeli jkheid voor een aansluit ing voor 
Telenet en Proximus in de woonkamer en de 
slaapkamers. 

In het overzicht dat volgt vindt u per lokaal 
de voorziene technische uitvoering.

Project Nieuwe Olm - Waregem
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Inkomhal
 
1 l ichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact

Nachthal

1 l ichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact

Toilet beneden en boven

1 l ichtpunt met 1 schakelaar buiten (met 
verklikker)

Badkamer

1 l ichtpunt met 1 schakelaar buiten (met 
verklikker)
1 l ichtpunt met 1 schakelaar aan wastafel
2 enkele stopcontacten aan wastafel

Berging

1 l ichtpunt met 1 schakelaar binnen
2 stopcontacten aan zekeringskast Data/TV
1 stopcontact CV-ketel
2 stopcontacten wasmachine en droogkast
1 vri j  stopcontact

Slaapkamer 1

1 l ichtpunt met 3 schakelaars (aan deur, 1 
l inks en 1 rechts van bed op H=80cm)
4 stopcontacten aan bed (2 L + 2 R)
1 vri j  stopcontact met Data/TV

Slaapkamer 2 & 3

1 l ichtpunt met 1 schakelaar aan deur
2 stopcontact aan bed
1 stopcontact met Data/TV

Woonkamer zithoek

1 l ichtpunt met 1 schakelaar
2 stopcontacten met Data/TV
4 enkele vri je stopcontacten

Woonkamer eethoek

1 l ichtpunt met 2 schakelaars
2 vri j  stopcontact

Keuken

2 l ichtpunten met 2 schakelaars
4 vri je stopcontacten
stopcontacten kookplaat, dampkap, vaatwas, 
koelkast, oven, microgolfoven   
branddetector

Terras achteraan

1 l ichtpunt met 1 schakelaar binnen (met 
verklikker)
1 buitenstopcontact

Garage

1 stopcontact voor automatische sectionale 
poort (met motor)
1 vri j  stopcontact
1 l ichtpunt met schakelaar

Zolder

1 l ichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact
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Ventilatie
Systeem D
De woning is voorzien van een mechanisch 
vraaggestuurde  ventilatie systeem D met 
warmterecuperatie . De aan- en afvoer van 
de lucht gebeurt mechanisch, wat tot een 
optimaal comfort binnenshuis leidt. Het 
venti latiesysteem D is dan ook gekend 
als balansventi latie. Dit systeem werkt 
via een netwerk van venti latiekanalen en 
venti latoren. De lucht wordt, via ingeregelde 
roosters en spelten onder de binnendeuren, 
doorheen de woning verspreid.  Omdat de 
aangevoerde lucht met dit  systeem gefi lterd 
wordt, zullen pollen, stof  of  vervuil ing niet 
zomaar daarbinnen dingen in de woning. 
Deze vorm van venti latie behoeft geen 
roosters in de ramen, wat er dus zorgt dat 
er ook geen geluiden of  ‘koude’lucht van 
buitenaf  via roosters in de woning 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 aanzienli jk verhoogt.  In 
combinatie met onze heel goed geïsoleerde 
woning is dit  dan ook veruit  het best 
geschikte venti latiesysteem.

Project Nieuwe Olm - Waregem

Trap
Gesloten trap in beuk met handgreep, 
inclusief  kleurloze vernis op geli jkvloers. 
Open trap in beuk met handgreep, inclusief 
kleurloze vernis op de verdieping.

Schilderwerken
Er zi jn geen schilderwerken voorzien.
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GARAGE

• Wanden / vloeren
De vloer is voorzien in 
onderhoudsvriendeli jke keramische tegels 
met plinten. Er zi jn geen pleisterwerken 
voorzien.

• Schri jnwerk
De deuren en ramen worden uitgevoerd 
in een houtsoort , voorzien van aangepast 
beslag.
Er is een geautomatiseerde buitendraaiende 
kantelpoort met WBP-garantplaat voorzien. 
Deze is gelakt in het kleur van de ramen.

De verharding bestaat uit  grasdallen met 
een draagkrachtige waterdoorlatende 
ondergrond.

• Elektrische installatie
Een in opbouw uitgevoerde elektrische 
installatie is voorzien. Zie tabel. Er zi jn geen 
armaturen voorzien. 

OMGEVINGSWERKEN EN 
PARKEERPLAATSEN

• Betegeling van terrassen/tuinpad
Op het geli jkvloers worden de terrassen 
en het tuinpad naar het poortje voorzien 
van een betegeling met betonklinkers 
of  geli jkwaardig en gekozen door de 
architect, geplaatst op een ondergrond van 
gestabil iseerd zand.  

De terrassen worden voorzien van een 
betegeling met sierbetontegels of 
geli jkwaardig, gekozen door de architect.

De parkeerplaats aan de straatkant is 
voorzien van grasdallen, betonklinkers of 
geli jkwaardig. De terrassen en tuinpaden zi jn 
voorzien in betonklinkers of  sierbetontegels. 
Tuinaanleg en eventueel bijkomende 
teelaarde is niet inbegrepen. 

De afsluit ing is voorzien met zwarte 
geplastif iceerde palen met bovenbuis en 
plastitor gaas en betonnen onderplaat (H= 
1m50) met  versterkte buizen. 
De draadafsluit ing met kl imop en het 
bijhorende poortje rond de privatieve tuinen 
wordt door de promotor voorzien.

Project Nieuwe Olm - Waregem
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Wijzigingen

De bouwheer en de architect kunnen te allen t i jde, 

zonder het akkoord van de koper, die beslissingen 

nemen of  wijzigingen aanbrengen, die zi j  nuttig en 

raadzaam vinden. Die beslissingen (om technische, 

structurele, wetteli jke en/of  esthetische redenen) 

kunnen gelden voor zowel de gemeenschappeli jke 

als de privé-gedeelten. Hierbij  wordt zowel 

de geest van de algemene beschrijving als de 

kwaliteit  van het werk eerbiedigd. Dergeli jke 

beslissingen mogen geen enkele minderwaarde 

tot gevolg hebben.

Plannen

De goedgekeurde plannen werden opgemaakt te 

goeder trouw. Deze plannen dienen steeds als 1 

geheel gelezen te worden.  

Elke aanduiding van inrichting op de plannen 

(keuken-, badkamer- en andere meubelen, 

sanitaire toestellen, enzovoort)  is louter 

i l lustratief.  Het is mogeli jk een andere opstell ing 

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 parti j  kan inroepen 

met het oog op een vergoeding. Als er eventueel 

tegenstri jdigheden opduiken op de plannen of  in 

dit  verkooplastenboek, heeft de inhoud van dit 

verkooplastenboek alt i jd voorrang.

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 gedetail leerde offerte van de gekozen 

materialen. Er is geen teruggave voorzien bij 

keuzes die goedkoper zi jn dan de voorziene 

handelswaarden of  voor niet uit  te voeren werken. 

Vanaf  de derde offerte per onderdeel geldt een 

administratiekost van 121 € ( incl. btw). 

De pri jzen vermeld in dit  lastenboek zi jn 

steeds inclusief  21 % btw. Bij  bestell ing van 

de supplementen wordt een voorschot van 

50% aangerekend, het saldo is betaalbaar bij 

uitvoering. Acties en promoties in toonzalen zi jn 

niet geldig. 

Het is belangrijk de materiaalkeuzes t i jdig 

aan de promotor over te maken. Laatti jdige 

bestell ingen kunnen leiden tot extra kosten, maar 

kunnen  ook geweigerd worden. Wijzigingen, 

gevraagd door de klant, kunnen leiden tot een 

verlenging van de uitvoeringstermijn. Per schijf 

van 500 euro supplement wordt 1 extra werkdag 

bijgeteld. Indien deze keuzes leiden tot specif ieke 

leverings- of  uitvoeringstermijnen, kan de 

uitvoeringsperiode extra verlengen.

Alle visualisaties, i l lustraties en foto’s, het 

tentoonstellen van stalengamma’s of  van een 

kijk- en referentieappartement hebben enkel een 

informatief  karakter.

05
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Aansluitingen nutsvoorzieningen – kosten – 

voorverwarming

Elektriciteit  (tel lerkast + teller + voedingskabels 

en eventuele hoogspanningscabine 

en eventuele latere aanpassingen aan 

bestaande elektriciteitswerken op vraag van 

nutsmaatschappijen), gas, water, TV, telefoon, 

aansluit ing op het openbaar rioleringsnet, 

herstell ing en heraanleg voetpad, en de 

bijhorende administratie- en coördinatiekosten 

zi jn ten laste van de koper. Hiervoor rekent de 

promotor een forfait  aan van 6.000 € ( incl. btw). 

De promotor sluit  de contracten af  voor de 

levering van elektriciteit , gas en water bij  de 

leverancier van zi jn 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 zi jn 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.

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 zi jn voorzien.

Opleveringen

Voorlopige oplevering: zodra de woning 

in voldoende staat van afwerking is om te 

kunnen gebruikt worden overeenkomstig hun 

bestemming (ongeacht kleine herstell ingen 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 

woning geschieden door overhandiging van 

de sleutels, nadat al le facturen betaald zi jn. De 

weigering om tot de oplevering over te gaan 

wordt samen met de redenen waarop zi j  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  definit ief, 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 

vi j ft ien 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 gemeenschappeli jke 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 sti lzwijgend de voorlopige 

oplevering aanvaardt, behoudens tegenbewijs. 

Worden als dusdanig aanzien :  het aanvaarden 

van de sleutels van de woning, het plaatsen van 

meubels, of  uitvoeren van inrichtingswerken of 

binnenschilderwerken. De promotor zal er zich toe 

verbinden binnen redeli jke termijn aan gegronde 

opmerkingen van de koper tegemoet te komen, 

zonder dat deze opmerkingen aanleiding kunnen 

geven tot inhouden van gehele of  gedeelteli jke 

factuurbedragen. De voorlopige oplevering houdt 

de goedkeuring in van de opgeleverde werken en 

sluit  ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit.
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Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van één jaar na 

de voorlopige oplevering is de aannemer 

aansprakeli jk voor de l ichte verborgen gebreken 

die niet gedekt zi jn door de artikelen 1792 

en 2270 van het Burgerli jk Wetboek. Elke 

rechtsvordering op die grond is maar ontvankeli jk 

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.

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 verantwoordeli jkheid van de promotor of  de 

aannemer.

Het gaat hier nameli jk 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. 

Opkuis

De oplevering gebeurt na een eerste opkuis. Het 

grondig oppoetsen van ramen, vloeren (met een 

cementsluierverwijderaar), keuken en sanitaire 

apparaten is ten laste van de kopers.

Erelonen – kosten – premies

De erelonen van de architect, studiebureaus en 

coördinatie, zi jn inbegrepen in de verkoopprijs.

Deze erelonen omvatten de verplichtingen die hen 

normaal gezien eigen zi jn. Uitzonderingen daarop 

zi jn de verplichtingen die betrekking hebben op 

alle versieringswerken of  die voortvloeien uit  een 

wijziging van de oorspronkeli jke plannen, die de 

koper eventueel zou aangevraagd hebben. 

De kosten voor de opmaak van de basisakte, 

stedenbouwkundige inlichtingen en OVAM-

attesten zi jn 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.

Werfbezoek

Om veil igheidsredenen hebben kopers recht op 

maximum drie bezoeken aan hun appartement 

vóór de voorlopige oplevering.

Dit gebeurt alt i jd t i jdens de werkuren en na 

afspraak met de verantwoordeli jke van de 

klantenbegeleiding. De werf  mag niet betreden 

worden zonder begeleiding.

 

Verzekeringen – borgstell ingen

ERIBO is erkend aannemer, klasse 6, categorie 

D1 en zal de volgens de Wet Breyne verplichte 

borgstell ing overhandigen aan de koper voor 

het verl i jden van de authentieke akte. De koper 

maakt deze borgstell ing vri j  bij  de voorlopige 

oplevering. 

ERIBO zal ook de nodige verzekeringen 

afsluiten:  ABR (algemene bouwplaats r isico) en 

brandverzekering. 

Deze verzekeringen lopen minstens tot aan de 

voorlopige oplevering.
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Eribo is actief  in de bouw sinds 1990. 
Met 30 jaar ervaring, tal loze referenties 
en 50 medewerkers zi jn we sti laan een 
gevestigde waarde geworden. 

Ons familiebedrijf  steunt daarvoor op 
drie stevige pij lers: projectontwikkeling, 
bouwaanneming en vastgoedbeheer. 

Deze drie activiteiten beoefenen we 
evenwel met hetzelfde familietrekje. 
Een streven naar tastbare kwaliteit  die 
waardevol is voor onze klanten. 

Eribo doet er al les aan om u een 
gepersonaliseerde en complete 
bouwservice op maat te bezorgen die u 
werkeli jk ontzorgt. 

Dat is onze missie. 
Gisteren, vandaag, morgen.

WIE IS ERIBO?

Klantenbegeleider Celyn Vandenberghe

Zaakvoerders Ilse VDW, Eric VDW & Pieter VDW
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ONZE DRIE STEVIGE PIJLERS

BOUW

ERIBO heeft als aannemingsbedrijf 
al  ruimschoots zi jn sporen verdiend: 
we hebben alle troeven in handen om 
woning- en appartementenbouw perfect 
te behartigen. Onze eigen ruwbouw- en 
schri jnwerkspecialisten zi jn gebouwd 
uit vlaamse klei en beschikken over al le 
competenties om een woning sti j lvol te 
bouwen. Daarnaast werkt ERIBO sinds jaar 
en dag samen met goed geselecteerde 
onderaannemers, die net als ons 
gepassioneerd zi jn door kwaliteit . Deze 
aannemers zi jn de gedroomde partners om 
onze specialisatie in sleutel-op-de-deur 
bouwen krachtig te ondersteunen. 

Als coördinator van het totale project 
zorgt ERIBO ervoor dat al le bouw- en 
installatiewerken kwalitatief  uitgevoerd 
worden, met het volste respect voor het 
kostenplaatje. Mede dankzij  die professionele 
aanpak groeiden wij  uit  tot een aannemer 
klasse 6.

Restaurant Castor - Beveren-Leie Notariskantoor Saey & Taelman & Degandt - Deerlijk

Privéwoning - Wielsbeke
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PROJECT

Projectontwikkeling is de tweede 
specialisatie van ons bedrijf . Hierbij  koopt 
ERIBO bouwgronden aan, die ERIBO vanuit 
onze expertise als aannemer vervolgens 
volledig zelf  gaan ontwikkelen. Op die 
manier creëert ERIBO op vlot bereikbare 
locaties adembenemende appartementen, 
sti j lvolle woningen, aantrekkeli jke 
horeca-etablissementen en functionele 
bedrijfsgebouwen. Daarnaast is ERIBO ook 
de perfecte partner om projecten van externe 
investeerders te realiseren. 

Project Nieuwe Olm - Waregem

In nauw overleg behartigt ERIBO uw integrale 
project, van A tot Z. Dat verlost u van alle 
kopzorgen en biedt u de garantie dat uw 
investering maximaal zal renderen. Daarbij 
maakt het niet uit  of  u zich beperkt tot 
f inanciële inbreng, een bouwgrond door 
ons wil  laten ontwikkelen of  uw bouwgrond 
aan ons wil  verkopen. U vraagt, wij  draaien. 
Handig, toch? Bovendien loodst onze dienst 
klantenbegeleiding u op een professionele, 
maar persoonli jke manier door alle fasen van 
het bouwproces. Zi j  vergezellen u graag bij 
uw bezoeken naar verschil lende showrooms 
en adviseren u desgewenst bij  de juiste 
keuze uit  het r i jkeli jk aanbod. 
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VASTGOED

Verkiest u zelf  in uw investering te gaan 
wonen, maar zoekt u een nieuwe koper of 
huurder voor uw huidige woning? Hierbij  weet 
ERIBO uw eigendom naar waarde te schatten 
en beschikken we over de nodige ervaring om 
de verkoop van uw eigendom in goede banen 
te leiden via een persoonli jke aanpak.

Res. Margaux - Waregem

Verkoop woning - Wakken

ERIBO profi leert zich meer dan ooit als dé 
totaalpartner voor al  uw projecten. Ook onze 
activiteit  als vastgoedmakelaar speelt 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 u die zorg graag uit 
handen. Zo informeert ERIBO de 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. 
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Eribo is l id van:

Eribo zet zich in voor orde 
en netheid op de werven. 
Veil igheid op de werven 

met als doel minder 
arbeidsongevallen

ESF steunde Eribo in 2018 
financieel om onze structuren 

& processen te versterken 
in een vernieuwende en 

veeleisende markt

Confederatie van 
Immobiliënberoepen van 

België
Ilse Vandewiele is l id van de 

Raad van Bestuur

Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars

Ilse Vandewiele 
BIV 501.020

Eribo is trots op haar 
succesvol BEN-project in 

Waregem: ‘De Duurzame Wijk’

Eric Vandewiele is bestuurder 
van de Federatie van 

Algemene Bouwaannemers 
vzw

Eric Vandewiele is voorzitter 
van de Confederatie Bouw 

West-Vlaanderen

Het Charter der 
woningbouwers
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Vredestraat 45, 8790 Waregem

056 62 10 80 |  info@eribo.be

www.eribo.be

Interesse in onze 
andere projecten?

Meer info op 
www.eribo.be


