
P O P E R I N G E



Exclusief nieuwbouwproject 

in centrum poperinge



Welkom bij ‘Vroonzicht’, 9 nieuwbouw-

appartementen met een topligging.

Deze compacte residentie met 9 

woonentiteiten staat voor comfortabel 

wonen in een moderne, hedendaagse 

architectuur. Indien gewenst kan er zelfs 

gekozen worden voor een luxe premium 

afwerking. 

De appartementen zelf zijn vlot toegankelijk 

via de lift en bestaan uit een ruime 

inkomhal met apart toilet en berging, 

ruime woonkamer met een volledig 

uitgeruste "open-plan" keuken en een 

terras. Tevens zijn er 2 slaapkamers en een 

volledig uitgeruste badkamer te vinden. 

Daar het om nieuwbouw gaat kan er 

ook rekening gehouden worden met uw 

individuele wensen met een mogelijkheid 

tot garages!



 Comfortabel wonen
in een moderne 

hedendaagse architectuur.





P R A K T I S C H E  I N F OP R A K T I S C H E  I N F O

01. PROJECT 

Vroonzicht 

02. APPARTEMENTEN

9 appartementen 

alle woningen hebben min. 2 slaapkamers

03. GROOTTE 

Bewoonbare opp. 101 m²

04. ADRES 

Priesterstraat 44 - Poperinge

05. BOUWHEER 

Aannemer RvO en Bouwheer

Bouwonderneming Catteeu bvba

Projectontwikkelaar en Grondeigenaar

M.B.V. Ontwikkeling bvba

06. ARCHITECT 

Vandewynckel Luc

07. TIMING 

Start: najaar 2016

08. PRIJZEN 

vanaf € 254.264

(exclusief btw, grond en registratie)
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APP. 1.1

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0103

Verdiep 01

Opp.: 78,6m²

Opp. terras: 5,8m2
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NOORD

OOSTWEST

Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers en terras.

Aanzicht Zuid



APP. 1.2

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0101

Verdiep 01

Opp.: 91,1m²

Opp. terras: 6,9m2

V
E

R
K

O
C

H
T

ZUID

NOORD

OOSTWEST

Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers en terras.

Aanzicht Oost



APP. 1.3

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0102

Verdiep 01

Opp.: 104m²

Opp. terras: 5,2m2
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NOORD

OOSTWEST

Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers, dressing en terras.

Aanzicht Noord



APP. 2.1

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0203

Verdiep 02

Opp.: 78,6m²

Opp. terras: 5,8m2
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Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers en terras.



APP. 2.2

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0201

Verdiep 02

Opp.: 91,1m²

Opp. terras: 6,9m2
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Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers en terras.
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Aanzicht Oost
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APP. 2.3

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0202

Verdiep 02

Opp.: 104m²

Opp. terras: 5,2m2
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OOSTWEST

Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers, dressing en terras.

Aanzicht Noord



APP. 3.1

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0303

Verdiep 03

Opp.: 73,7m²

Opp. terras: 5,8m2
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ZUID

NOORD

OOSTWEST

Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers en terras.

Aanzicht Zuid



APP. 3.2

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0301

Verdiep 03

Opp.: 76,8m²

Opp. terras: 9,6m2
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Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers en terras.

ZUID

NOORD

OOST

Aanzicht Oost

WEST



APP. 3.3

VROONZICHT
Poperinge / Kerkstraat 2  Bus 0302

Verdiep 03

Opp.: 95m²

Opp. terras: 4,2m2
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NOORD

OOSTWEST

Inkom, WC, leefruimte met keuken, berging, nachthal, 

badkamer, 2 slaapkamers, dressing en terras.

Aanzicht Noord



Lastenboek



ALGEMEEN

Om u een beter idee te geven van onze manier van bouwen & afwerken 

hebben wij voor u een algemene beschrijving van de te gebruiken materialen, 

de afwerking en diensten die in uw pakket inbegrepen zijn.

Dit project omvat het bouwen van een meergezinswoning met 

handelsgelijkvloers en 9 appartementen. Deze worden afgewerkt volgens 

de plannen en tekeningen van de architect, conform dit lastenboek met 

technische beschrijving van de te gebruiken materialen via de bijgaande 

meetstaat en prijsofferte.

RESIDENTIE ‘VROONZICHT’

De bouwwerken van deze residentie worden aangevat in het najaar van 

2016. De uitvoeringstermijn wordt vastgelegd op de verkoopovereenkomst.

Ligging van de bouwsite :

Priesterstraat 44 � Kerkstraat 2, 8970 Poperinge

DE MEERGEZINSWONING BESTAAT UIT 

9 APPARTEMENTEN & HANDELSGELIJKVLOERS

DE KELDER VERDIEPING OMVAT:

� garage 1, garage 2, garage 3, garage 4,

� parking 1, parking 2, parking 3, 

� berging 1, berging 2, berging 3, berging 4 en berging 5.

DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING OMVAT:

� garage 5 & 6,

� een handelsruimte

DE 1E VERDIEPING OMVAT:

Appartement 1.1, bestaande uit: 

een inkom, een WC, een leefruimte met keuken, een berging, een nachthal, 

een badkamer, 2 slaapkamers en een terras.

appartement 78,6m² + terras 5,8m²

Appartement 1.2, bestaande uit: 

een inkom, een WC, een badkamer, een berging, 2 slaapkamers, een 

leefruimte met keuken en een terras.

appartement 91,1m² + terras 6,9m²

Appartement 1.3, bestaande uit: 

een leefruimte met keuken, een nachthal, een berging, een WC, een 

badkamer, 2 slaapkamers, een dressing en een terras.

appartement 104m² + terras 5,2m²

DE 2E VERDIEPING OMVAT:

Appartement 2.1, bestaande uit: een inkom, een WC, een leefruimte met 

keuken, een berging, een nachthal, een badkamer, 2 slaapkamers en terras.

appartement 78,6m² + terras 5,8m²

Appartement 2.2, bestaande uit: een inkom, een WC, een badkamer, een 

berging, 2 slaapkamers, een leefruimte met keuken en terras.

appartement 91,1m² + terras 6,9m²

Appartement 2.3, bestaande uit: een leefruimte met keuken, een nachthal, 

een berging, een WC, een badkamer, 2 slaapkamers, een dressing en een 

terras.

appartement 104m² + terras 5,2m²

DE 3E VERDIEPING OMVAT:

Appartement 3.1, bestaande uit: een inkom, een WC, een leefruimte met 

keuken, een berging, een nachthal, een badkamer, 2 slaapkamers en een terras

appartement 73,7m² + terras 5,8m²

Appartement 3.2, bestaande uit: een inkom, een WC, een badkamer, een 

berging, 2 slaapkamers, een leefruimte met keuken en een terras.

appartement 76,8m² + terras 9,6m²

Appartement 3.3, bestaande uit: een leefruimte met keuken, een nachthal, 

een berging, een WC, een badkamer, 2 slaapkamers, een dressing en een 

terras

appartement 95m² + terras 4,2m²

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN:

BUITEN HET GEBOUW: 

Op de 1e:

� een patio

BINNEN HET GEBOUW:

In de kelderverdieping:

� een autolift, circulatieruimte, een sas met een lift, een gang, een 

tellerlokaal voor elektriciteit, een tellerlokaal voor gas en een regenwaterput.

OP HET GELIJKVLOERS:

� een autolift, een gemeenschappelijke inkom met lift, een traphal.

OP DE 1E, 2E & 3E VERDIEPING:

� een gemeenschappelijke inkomhal met lift en een traphal.

!

DE RUWBOUW

1) VOORAFGAANDELIJKE WERKEN & ALGEMENE AANNEMING

 

-  Aanvraag KLIP

-  Veiligheidscoördinatie & EPB - verslaggever

-  Plaatsbeschrijving 

-  Diepsondering 

-  Voorlopige aansluiting nutsvoorzieningen (water/elektriciteit/gas)

* Zijn ten laste van de koper: 

- Aankoppelings-, aansluiting - en indienstellingskosten van de 

nutsvoorzieningen + de verplichte keuringen. De keuringen worden 

doorgefactureerd.

-  De aansluitingskosten van de gemene delen verrekend pro rata het aantal 

quotiteiten in mede-eigendom.

-  Kabeldistributie, tot en met aansluitingscontact in appartement

-  Rioleringsaansluiting in gemeenschap

* Zijn ten laste van de aannemer:  

- Alle verbruikskosten van de elektriciteit, water en verwarming gedurende 

de opbouwfase van het gebouw. 

* De overdracht van de leveringscontracten voor de nutsvoorzieningen 

gebeurd bij de voorlopige oplevering van de woning. Hierbij worden de 

meterstanden genoteerd en doorgegeven aan de betrokken nutsbedrijven.

 

2) ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE

Grondwerken:

Dit bevat de graafwerken voor de onderbouw, alsook de delfwerken voor de 

funderingsplaat. 

Lastenboek Residentie 

Vroonzicht – Poperinge

STANDAARD 

uitvoeringspakket



Funderingswerken:

De plannen en berekeningen voor de funderingen en gewapende vloerplaat 

wordt uitgevoerd door onze mensen op de bureau, die deze technische know 

how al jaren onder de knie hebben. Dit in samenwerking met de voor deze 

werf voorziene ingenieur of studiebureau. Onder de buitenste fundering 

wordt een aardingsgeleider in koper aangebracht.

Rioleringswerken:

* De rioleringen worden uitgevoerd volgens plan en voorschriften, 

 hiervoor worden BENOR PVC buizen en koppelstukken gebruikt. 

* Regenwater-, Sifon-, & Recuperatieputten worden voorzien 

 volgens plan of vergunning. 

!

3) OPGAANDE CONSTRUCTIE

Vochtwerende lagen

* De buitenmuren worden met roo" ng gebrand 

* Voor de binnenmuren wordt met DPC gewerkt

- Koudebrug-isolatie wordt voorzien

Snelbouwmetselwerk

*  Muren met breedte van 9cm of 14cm, wordt bepaald naargelang ze een 

dragende of niet-dragende functie hebben. 

Structuur - elementen:

  * alle balken, lintelen en pro" elstaal cfr. de ingenieursstudie

  * alle metalen pro" elen worden voordien behandeld met roestwerende verf

  * de balken en kolommen worden vervaardigd uit gewapend beton

Isolatie:

De thermische spouwisolatie, akoestische & vloerisolatie worden voorzien 

cfr. EPB verslag

Blauwe hardsteen:

De dorpels zijn 5 cm dik en geschuurd. 

Rookafvoer en verluchtingen:

* Afvoer verluchtingen van gesloten ruimtes

* Rookafvoer gaswandketels via buizen en kokers

Gevelsteen:

Type: MBI stylistix Unique Beige

4) DAKCONSTRUCTIE & AFWERKING

 

De dakconstructie wordt beslaan in Oregon.  Voor de gootplank en 

oversteek-bekleding wordt onbehandelde ceder gebruikt. Daarop komt 

een vochtregulerend dampscherm. Het onderdak Celit 4D maakt je dak 

waterdicht en zorgt voor de warmte-isolatie van een ruimte. Het wordt 

volledig luchtdicht afgeplakt en afgetest met een blowerdoortest. 

Dakbedekking hellend dak:

* Keramische dakpan antraciet

* Isolatie hellend dak Cellulose of gelijkwaardig cfr. EPB verslag

Dakbedekking plat dak:

* Materiaal : EPDM of roo" ng

* Isolatie plat dak cfr. EPB verslag

Lood- en zinkwerken

*  De dakgoten en afvoerbuizen worden voorzien in natuurzink of PE. Hierbij 

zijn de goothaken, tapbuis, bolrooster, pvc-overgangstukken en ellebogen 

inbegrepen.

* De dakrandpro" elen worden in ALU voorzien

5) GELUIDSISOLATIE

In de uitvoeringswijze wordt rekening gehouden met de nodige akoestische 

barrières teneinde uw wooncomfort te garanderen. Tussen de verdiepingen 

wordt een akoestische materiaal (klasse 1) en een zwevende chape 

voorzien. Er wordt aandacht besteed aan het akoestisch comfort van de 

units door het plaatsen van ontdubbelde muren bestaande uit materiaal 

met verschillende densiteit en partywall isolatie, deskundige aansluiting 

op kokers en verticale stijgleidingen, de akoestische onderbreking van 

betrokken stijgleidingen, enz.

6) BUITENSCHRIJNWERK

-  Voor het buitenschrijnwerk wordt voor PVC of Aluminium gekozen. Kleur is 

nog te bepalen voor buiten, het wordt wit of beige voor binnen. De ramen 

worden voorzien met een elastische voeg aan de gevelsteen. De dubbele 

beglazing heeft een isolerende k 1.0 waarde.

-  Ramen zijn van het vast type, schuifdeuren, opendraaiend, draaikip zoals 

aangeduid op de plannen.

-  Muggenramen zijn niet voorzien in ons standaard pakket. Deze kunnen wel 

in optie bijbesteld worden.

-  Balustrade in gelaagd glas en/of aluminium volgens keuze architect

7) TECHNIEKEN

Elektriciteit:

Dit omvat alle leidingen, schakelaars en opzetstukken, cfr. de reglementering 

van de stroom leverende maatschappij en het AREI.

Voor de afdekplaten, schakelaars en stopcontacten wordt als 

standaardmateriaal NIKO intens wit geïnstalleerd. De installatie wordt 

wettelijk gekeurd en opgeleverd.

Armaturen worden niet voorzien.

Sanitair:

Er kan gekozen worden in het reeds voorziene standaard pakket bij 

SAX-Sanitair. 

Centrale verwarming:

Er wordt een hoogrendementsketel op aardgas voorzien met een 

rendement van 108% bij deellast radiatoren. Het sanitair warm water wordt 

geproduceerd via een doorstroomsysteem binnen deze gaswandketel.

Ventilatie:

Als ventilatie wordt systeem D met warmte recuperatie geplaatst, dit volgens 

de geldende EPB normen. 

8) AFWERKING

Pleisterwerken:

*  Dit omvat alle snelbouwmuren en plafonds 

*  De te betegelen oppervlakte in de douche wordt bezet met 

vochtbestendige cementmortel.

* De neggen van alle ramen en deuren worden uitgepleisterd

*  De uit te pleisteren hoeken worden voorzien van hoekpro" elen

Bevloeringswerken:

* vloerisolatie + Chape:

 De vloerisolatie wordt aangebracht cfr. de geldende EPB-normen.

 Daar wordt een effen afwerkingslaag van gewapende chape op aangebracht.

 

* Vloeren: keuze uit onze standaardvloeren

*  Plinten: analoog met de gekozen vloeren

   

* Faiëncen / wandtegels: 

 Deze worden voorzien in de douche en met een strook boven het bad.

* Venstertabletten:

 De venstertabletten zijn vervaardigd uit natuursteen en hebben een dikte van 

2cm en een breedte van 22cm.  Wordt voorzien voor alle ramen met schoot.

Zonnescreens:

Worden niet voorzien in de standaard uitvoering



Binnenafwerking:

* Keuken:

 In de standaard uitvoering kan o.a. gekozen worden voor een laminaat 

keukentablet met  spoelbak en inbouwtoestellen. HW 10.000euro

*  Binnendeuren:

 Standaard worden schilderdeuren met L-inox kruk voorzien. 

*  Schilderwerken:

 Worden niet voorzien in deze aanneming

      

Voor ieder appartement kan er gekozen worden voor het LUXE PREMUIM 

pakket. Hierbij een overzicht met de luxe uitvoering per onderdeel. Spreekt 

voor zich dat de luxe zich vooral in het afwerkingsgedeelte van het gebouw 

bevindt.

Buitenschrijnwerk

-  Voor het buitenschrijnwerk wordt voor PVC of aluminium gekozen. Kleur is 

nog te bepalen voor buiten en wit of beige voor binnen. De ramen worden 

voorzien met een elastische voeg aan de gevelsteen. De driedubbele 

beglazing heeft een super isolerende k 0.6 waarde.

-  Ramen zijn van het vast type, schuifdeuren, opendraaiend, draaikip zoals 

aangeduid op de plannen.

-  Muggenramen zijn niet voorzien in ons luxe premium pakket. Deze kunnen 

wel in optie bijbesteld worden.

9) TECHNIEKEN

Elektriciteit:

Dit omvat alle leidingen, schakelaars en opzetstukken, cfr. de reglementering 

van de stroom leverende maatschappij en het AREI.

Voor de afdekplaten, schakelaars en stopcontacten wordt als LUXE materiaal 

NIKO Intense Sterling geïnstalleerd. Hierbij is het leveren en plaatsen van een 

vast aantal richtbare ALU geborstelde inbouwspotjes inbegrepen. Keuze tot 

meer inbouwspots of een afwerking met sfeerverlichting is mogelijk mits 

een vooraf overeengekomen meerprijs op de prijsofferte. De installatie wordt 

wettelijk gekeurd en opgeleverd.

Overige armaturen worden niet voorzien.

Sanitair:

Er kan gekozen worden in het reeds voorziene LUXE pakket bij SAX-Sanitair. 

Een badkamer met LUXE uitvoering omvat o.a. een duurder kraanwerk en 

inloopdouche. Het toilet omvat een WC in softclose sitting met wastafel + 

kastje.

Centrale verwarming:

Er wordt een hoogrendement-condensatiegaswandketel voorzien. Het 

sanitair warm water wordt geproduceerd via een doorstroomsysteem binnen 

deze gaswandketel.

Het hele appartement wordt voorzien van vloerverwarmingssysteem, 

uitgezonderd de berging. Als bijverwarming in de badkamer wordt geopteerd 

voor een elektrische handdoekradiator.

- Zonnescreens:

Elektrisch bedienbare screens zijn voorzien in het LUXE pakket.

(Dit enkel bij vensters aan de zuidkant)

10) AFWERKING

Bevloeringswerken:

* vloerisolatie + Chape:

 De vloerisolatie wordt aangebracht cfr de geldende EPB-normen.

 Daar wordt een effen afwerkingslaag van gewapende chape op aangebracht.

 

* Vloeren: HW 80 euro

* Plinten: analoog met de gekozen vloeren

* Faiëncen: 

 Deze worden voorzien in de douche en met een strook boven het bad. 

HW 40 euro

Binnenafwerking:

*  Keuken:

 De keuken wordt ontworpen en uitgevoerd naar eigen keuze van de koper. 

Deze zal vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. De gehanteerde 

handelswaarde wordt vermeld op bijgaande prijsofferte.

 In de LUXE uitvoering kan o.a. gekozen worden voor een composiet 

keukentablet met onderbouwspoelbak, duurder kraanwerk of Miele 

inbouwtoestellen. HW 12.500 euro

*  Binnendeuren:

 Het LUXE Premium pakket biedt Strati" é of gelakte deuren aan met 

bijhorende deurkruk. HW 4000 euro

*  Schilderwerken:

 Worden niet voorzien in deze aanneming

LUXE PREMIUM

uitvoeringspakket



Hebt u interesse in 
één van onze projecten?

CATTEEU BVBA

Hogebrugstraat 48 - 8647 Lo-Reninge

T. 058 31 61 50 - G. 0496 23 30 85

hans@catteeu.eu - www.catteeu.eu

MBV ONTWIKKELING BVBA

Proones 27 - 8970 Poperinge

T. 057 36 48 62 - G. 0486 64 67 08

info@benvproject.be - www.benvproject.be

VERKOOP & PROJECTONTWIKKELING


