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VVoorwoord

Beste klant,

Trots stellen we Residentie Rekhof aan 
je voor. Het nieuwe woonproject zal 
beschikken over 19 appartementen, 
(sommige met tuin), een handelszaak 
en ondergrondse parkeerplaatsen. De 
architectuur speelt met neutrale zachte 
contrasten en zorgt voor een tijdloze 
uitstraling.

We mogen dus gerust stellen dat residentie 
Rekhof om verschillende redenen uw 
aandacht verdient: het is goedgelegen, 
de inrichting van de appartementen 
is doordacht, de aanblik is fris en het 
wooncomfort onovertroffen. 

Kortom, een residentiële topper die het 
wonen in Poperinge méér dan af maakt.

Ook als je geïnteresseerd bent in een 
appartement als opbrengsteigendom, dan 
is Residentie Rekhof een aanrader. Eén 
van de vele troeven van het project is de 
uitgekiende prijskwaliteitsverhouding. Zo 
ben  je zeker van een rendabele investering. 
De mensen in het verkoopkantoor kunnen 
u dit haarfijn uitleggen.

Geniet van de info in de brochure en 
misschien tot binnenkort.
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ligging en
inplanting
res. Rekhof
Rekhof 12-18 - 8970 Poperinge res. Rekhof

De residentie is rustig gelegen, vlak bij de Grote 

Markt van Poperinge en kent een vlotte verbinding 

met de ring. De prachtige markt met historische 

gebouwen roept altijd een gezellige sfeer op. Men 

houdt er heel wat activiteiten. Naast de wekelijkse 

markt op vrijdag zijn er tal van gezellige winkelstraten. 

Bakkerij, slagerij, kruideniers en grootwarenhuizen 

liggen op wandelafstand. 



AArchitectuur

Het project kwam tot stand door een 
samenwerking met bouwheer MBV 
ontwikkeling uit Poperinge en het 
architectenbureau Adins-Van Looveren  
Architecten uit Gent. Zij maken van 
Residentie Rekhof een heerlijke plek om 
te leven. 

Het strakke architecturale lijnenspel en 
de grote raampartijen verraden het: dit is 
een toonbeeld van hedendaags wonen, 
met oog voor schoonheid maar ook met 
aandacht voor comfort. Het gebouw telt 19 
appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers 
die tot in de puntjes worden ingericht en 
afgewerkt. 

Alle appartementen beschikken over ruime 
terrassen sommige (gedeeltelijk) overdekt, 
andere genietend op een groen dak. De 
gelijkvloerse appartementen beschikken 
tevens over een tuin. 

In de kelder van het gebouw bevinden zich 
22 staanplaatsen en een fietsenstalling 
voor 38 fietsen. Op het gelijkvloers is er 
een winkelruimte van 104 m2 geïntegreerd.

Vergeet bovendien niet dat je bij de  
aankoop van je appartement of opbrengst-
eigendom ook je eigen inbreng kan doen 
wat betreft de keuze van materialen en 
inrichting. 

Zo zet je je toekomstige woonst volledig 
naar je hand. Leuk en interessant, toch?
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verdieping -1
staanplaatsen

• inrit via hellend vlak
• 22 staanplaatsen
• fietsenberging
• tellerlokalen

gelijkvloers
handelsruimte

• ruime etalage
• 2 toegangsdeuren mogelijk
• opp. handelsruimte: 110,08 m2
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gelijkvloers
app. 0.1

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel en toilet
• opp. appartement: 93,32 m2

• opp. terras: 12,15 m2

• opp. tuin: 33,25 m2

gelijkvloers
app. 0.2

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel en toilet
• berging
• opp. appartement: 91,72 m2

• opp. overdekt terras: 5,29 m2

• opp. terras achteraan: 16,19 m2

• opp. tuin: 62,22 m2
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gelijkvloers
app. 0.3

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 85,42 m2

• opp. overdekt vooraan: 11,36 m2

• opp. terras achteraan: 6,93 m2

• opp. tuin : 17,85 m2

gelijkvloers
app. 0.4

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel 
• afzonderlijk toilet (2x)
• berging
• opp. appartement: 101,66 m2

• opp. overdekt terras: 4,00 m2

• opp. terras achteraan: 12,39 m2

• opp. tuin: 72,21 m2
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verdieping 1
app. 1.1

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 100,24 m2

• opp. terras: 8,21 m2

verdieping 1
app. 1.2

• appartement 3 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 95,78 m2

• opp. terras: 6,12 m2
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verdieping 1
app. 1.3

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 85,42 m2

• opp. terras: 11,75 m2

verdieping 1
app. 1.4

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 96,70 m2

• opp. terras: 12,80 m2
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verdieping 1
app. 1.5

• appartement 1 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 71,44 m2

• opp. terras: 7,33 m2

verdieping 1
app. 1.6

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 104,45 m2

• opp. terras: 8,18 m2
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verdieping 2
app. 2.1

• appartement 1 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel en toilet
• opp. appartement: 76,77 m2

• opp. terras vooraan: 16,70 m2

• opp. groendak: 4,02 m2
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Mogelijke indeling appartement 2.1, de gebruikte materialen kunnen afwijken 
van het standaardlastenboek, de meubels zijn louter ter illustratie.
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verdieping 2
app. 2.2

• appartement 3 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 102,37 m2

• opp. overdekt terras: 10,64 m2

verdieping 2
app. 2.3

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel 
• afzonderlijk toilet
• opp. appartement: 85,44 m2

• opp. overdekt terras: 11,89 m2

25    

slaapkamer 1

terras

lift
gemeenschappelijke 
doorgang

slaapkamer 2

slaapkamer 3
badkamer

WC

nachthal

keuken

eetruimte berging

inkom

leefruimte

trappenhal

slaapkamer 1

terras

lift

gemeenschappelijke 
doorgang

slaapkamer 2

badkamerWC

keukeneetruimte

berging

inkom

leefruimte

trappenhal

CV

CV

801

57
6

256

374

274

180

386

450

99

18
7

30
2

22
2

26
4

26
4

32
8

330

330

40
1

27
1

200

653

90

212 220

29
1

55
1

53
5

27
1



 Rekhofresidentie

Alle afmetingen en planindelingen kunnen verschillen t.o.v. het uitvoerings-

dossier. De meubels, toestellen en sfeerbeelden zijn ter illustratie.

 Rekhofresidentie

Alle afmetingen en planindelingen kunnen verschillen t.o.v. het uitvoerings-

dossier. De meubels, toestellen en sfeerbeelden zijn ter illustratie.

verdieping 2
app. 2.4

• appartement 3 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• 2x badkamer met douche en  

enkel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 130,83 m2

• opp. overdekt terras: 12,80 m2

• opp. terras zijkant: 11,580 m2

verdieping 2
app. 2.5

• appartement 3 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met ligbad,  

dubbel lavabomeubel en toilet
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 121,02 m2

• opp. terras: 19,76 m2
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verdieping 3
app. 3.1

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met douche en  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 83,67 m2

• opp. terras vooraan: 18,30 m2

• opp. terras zijkant: 8,00 m2

verdieping 3
app. 3.2

• appartement 1 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met ligbad,  

dubbel lavabomeubel en toilet
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 77,04 m2

• opp. overdekt terras: 14,76 m2

• opp. terras achteraan: 19,78 m2
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verdieping 3
app. 3.3

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met ligbad,  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 101,52 m2

• opp. terras vooraan: 26,20 m2
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Mogelijke indeling appartement 3.3, de gebruikte materialen kunnen afwijken 
van het standaardlastenboek, de meubels zijn louter ter illustratie.

603

67
6

232

334

1510

248 215

423

158

34
6

47
1 34

6 33
2

22
3

16
5

90



 Rekhofresidentie

Alle afmetingen en planindelingen kunnen verschillen t.o.v. het uitvoerings-
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verdieping 4
app. 4.1

• appartement 2 slpk
• ruime woonkamer
• volledig ingerichte keuken
• badkamer met ligbad,  

dubbel lavabomeubel
• afzonderlijk toilet
• berging
• opp. appartement: 131,55 m2

• opp. terrassen: 41,99 m2  

(waarvan klein deel overdekt)
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Mogelijke indeling appartement 4.1, de gebruikte materialen kunnen afwijken 
van het standaardlastenboek, de meubels zijn louter ter illustratie.
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1. ALGEMEEN 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de 
manier van bouwen en de hoogte van 
de afwerkingsgraad, vindt u hieronder 
een algemene beschrijving van de ge-
bruikte materialen, de afwerking en de 
diensten inbegrepen in het pakket.

Dit project bevat 19 appartementen, een 
handelszaak en 22 ondergrondse par-
keerplaatsen.

De kelderverdieping omvat:
• Inrit via een hellend vlak
• 4 garageboxen
• 18 autostaanplaatsen
• Fietsberging met fietshaken
• Technische ruimtes
• Regenwaterput met buffertank
• 2 liften, 2 sassen en trappenhallen 

Het gelijkvloers omvat:
• Ruime handelsruimte
• Appartement 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4 met  

telkens een privatieve tuin
• 2 liften, 2 sassen en trappenhallen

Het eerste verdiep omvat:
• Appartement 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en 1.6
• 2 liften, 2 sassen en trappenhallen

Het tweede verdiep omvat:
• Appartement 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5
• 2 liften, 2 sassen en trappenhallen

Het derde verdiep omvat:
• Appartement 3.1, 3.2 en 3.3
• 2 liften, 2 sassen en trappenhallen

Het vierde verdiep omvat:
• Appartement 4.1 (Penthouse)
• 1 lift, 1 sas en trappenhal.

2. DE RUWBOUW

2.1 VOORAFGAANDELIJKE WERKEN 
      & ALGEMENE AANNEMING

• Aanvraag KLIP
• Veiligheidscoördinatie & 
     EPB - verslaggever
• Plaatsbeschrijving
• Diepsondering
• Voorlopige aansluiting nutsvoorzie-

ningen (water/elektriciteit/gas)

ZIJN TEN LASTE VAN DE KOPER:

De aansluitings- en keuringskosten van 
de nutsvoorzieningen en rioleringen zijn 
ten laste van de koper. Eventuele bouw-
taksen worden afzonderlijk aan de koper 
aangerekend. Tellers worden geopend 

op de kopers rechtstreeks. De bouw-
heer wordt, middels ondertekening van 
onderhavig lastenboek, gemandateerd 
door de koper om de eerste abon-
nementen van alle nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, gas, water, telefonie, distri-
butie, internet, …) af te sluiten op naam 
van rekening van de koper.

ZIJN TEN LASTE VAN DE AANNEMER:

• Alle verbruikskosten van de elektrici-
teit, water en verwarming gedurende 
de opbouwfase van het gebouw.

• De overdracht van de leveringscon-
tracten voor de nutsvoorzieningen 
gebeurd bij de voorlopige oplevering 
van de woning. Hierbij worden de 
meterstanden genoteerd en doorge-
geven aan de betrokken nutsbedrij-
ven.

• Kabeldistributie, tot en met aanslui-
tingscontact in appartement.

• De eerste algemene schoonmaak 
(vloer, ramen, sanitair en binnenmeu-
bilair).

2.2 ONDERGRONDSE  
       CONSTRUCTIE

2.2.1 Grondwerken
De grondwerken omvatten de uitgra-
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ving -en aanvullingswerken volgens de 
afmetingen en aanduidingen op de sta-
biliteitsplannen voor het uitvoeren van 
de funderingen en rioleringselementen, 
eventueel verlagen van het grondwa-
terpeil zodat de werken in optimale om-
standigheden uitgevoerd kunnen wor-
den.

2.2.2 Funderingswerken
De aard van de funderingen is in functie 
van de bodemgesteldheid overeenkom-
stig de adviezen van het sonderingsver-
slag en de stabiliteitsingenieur. De plan-
nen en de keuze van het type van de 
funderingen en stabiliteitsconstructies 
worden opgemaakt door een gespeci-
aliseerd studiebureau. 

Dit studiebureau geeft een bindend ad-
vies over de materiaalsamenstelling en 
afmetingen van gewapende betoncon-
structies, de metalen stabiliteitsconstruc-
ties, e.a. draagconstructies.

2.2.3 Rioleringswerken
De vuilwaterriolering wordt aangeslo-
ten op de riolering volgens de vige-
rende voorschriften en gemeentelijke 
reglementeringen en wordt uitgevoerd 
volgens de voorschriften van de bouw-
vergunning. De regenwaterriolering 

wordt aangesloten op het aanwezig buf-
ferbekken volgens de voorschriften van 
de bouwvergunning. Het bufferbekken 
voert het water vertraagd af.

Regenwaterafvoeren: De zichtbaar blij-
vende regenwatergoten en afvoerbui-
zen worden uitgevoerd in zink.

Andere afvoeren: De andere (niet-zicht-
bare) afvoeren worden uitgevoerd in po-
lyethyleen of polyvinylchloride.

2.2.4 Afwerking
Vloer: effen polierbeton in de kelder.
Wanden: effen betonwanden of beton-
blokken meegaand gevoegd in de kel-
der. In de sassen en traphallen wordt er 
geschilderd op pleisterwerk. De traphal-
len zijn voorzien van handgrepen in me-
taal.
Garagepoort: De ondergrondse con-
structie wordt afgesloten door een elek-
trisch bediende poort. Voor bediening 
van deze poort is er één afstandsbedie-
ning per staanplaats voorzien. Per appar-
tement wordt er tevens een sleutel voor 
de bediening van het elektrisch sleutel-
contact van de poort overhandigd.

De inrit van de parking zal tevens ver-
warmd worden tijdens de wintermaan-

den, gezien deze bloot gesteld wordt 
aan allerhande weersomstandigheden. 
Dit om ieders veiligheid te garanderen 
en schade aan het gebouw en funderin-
gen te vermijden. 

Er zal een vrije hoogte van minimaal 
2m10 beschikbaar zijn ter hoogte van de 
inrit van de parking en verder overal een 
vrije hoogte van 2m30 in de parking zelf.

2.3 OPGAANDE CONSTRUCTIE

2.3.1 Vochtwerende lagen
• De buitenmuren worden met roofing 

gebrand
• Voor de binnenmuren wordt met 

DPC gewerkt
• Koudebrug-isolatie wordt voorzien

2.3.2 Snelbouwmetselwerk
Dikte en materiaal van de muren wordt 
bepaald naargelang ze een dragende of 
niet-dragende functie hebben.

2.3.3 Structuur - elementen
• alle balken, lintelen en profielstaal cfr. 

de ingenieursstudie
• alle metalen profielen worden voor-

dien behandeld met brand- en roest-
werende verf

• de balken en kolommen worden ver-
vaardigd uit gewapend beton en pro-
fielstaal.

• de prefab betontrappen zijn voorzien 
van ingegoten trapneuzen en een 
plint op de aantrede

2.3.4 Isolatie
De thermische spouwisolatie, akoesti-
sche & vloerisolatie worden voorzien
cfr. EPB verslag

2.3.5 Rookafvoer en verluchtingen
• Afvoer verluchtingen van gesloten 

ruimtes
• Rookafvoer gaswandketels via bui-

zen en kokers

2.4 GEVELAFWERKING

De uitwerking van het gevelontwerp 
omvat een combinatie van volgende 
materialen, waarvan de kleur en textuur 
door de architect gekozen worden:

Gevelsteen:
Type: baksteen – lichte kleur. Materiaal, 
kleur en textuur te bepalen door de ar-
chitect.

Gevelbekledingssysteem:
Type: houten of aluminium gevelbekle-
dingssysteem – lichte kleur. Materiaal, 
kleur en textuur te bepalen door de ar-
chitect.

Raam- en terrasdorpels:
Dorpels uit arduin in combinatie met zin-
ken kralen. Materiaal, afmetingen, kleur 
en textuur te bepalen door de architect.

2.5 DAKCONSTRUCTIE &  
       AFWERKING

Platte dakconstructies bevatten dragen-
de betonplaten, hellingsbeton, isolatie 
en dakdichting met 10-jarige duurzaam-
heidswaarborg.

De platte dakranden worden afgewerkt 
door middel van een combinatie van ar-
duinen dakranden en zinken kralen. Ma-
teriaal, afmetingen, kleur en textuur te 
bepalen door de architect.

Op diverse plaatsen zijn groendaken 
voorzien. De koper heeft hier van het ge-
not maar deze behoren niet toe aan het 
privatief. Het onderhoud van de groen-
daken is ten laste van de gemeenschap.
 

2.6 GELUIDSISOLATIE

In de uitvoeringswijze wordt rekening 
gehouden met de nodige akoestische 
barrières teneinde uw uw ‘normaal 
akoestisch wooncomfort’ te garande-
ren. Tussen de verdiepingen wordt een 
akoestisch isolatie en een zwevende 
chape voorzien. Er wordt aandacht be-
steed aan het normaal akoestisch com-
fort van de units door het plaatsen van 
ontdubbelde muren bestaande uit ma-
teriaal met verschillende densiteit en 
akoestische isolatie uit minerale wol, 
deskundige aansluiting op kokers en 
verticale stijgleidingen, de akoestische 
onderbreking van betrokken stijgleidin-
gen, enz.

2.7  BUITENSCHRIJNWERK

• Voor het buitenschrijnwerk wordt 
voor aluminium gekozen. De ramen 
worden voorzien met een elastische 
voeg aan de gevelsteen. De dubbe-
le beglazing heeft een isolerende k 
1.0 waarde en is tevens voorzien van 
een dubbele dichting, een drie-ka-
mersysteem met thermische onder-
breking die het isolerend karakter 
sterk ten goede komt.
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• De inkomdeuren van het gebouw 
zijn voorzien van een elektrisch slot 
dat gestuurd wordt via het parlefoon-
systeem.

• Op het gelijkvloers is het schrijnwerk 
voorzien van inbraakwerend beslag.

• Ramen zijn van het vaste type, schuif-
deuren, opendraaiend of draaikip 
zoals aangeduid op de plannen. 

• Muggenramen zijn niet voorzien in 
ons standaardpakket. Deze kunnen 
wel in optie bijbesteld worden.

• Balustrade met metalen spijltjes of 
gelaagd glas (in combinatie met alu-
minium) volgens plan, keuze archi-
tect en geldende normering.

2.8 TECHNISCHE INSTALLATIES

2.8.1 Brandveiligheid
Op elk verdiep wordt er in de traphal 
een brandhaspel in haspelkast voorzien. 
Tevens worden conform de geldende 
regelgeving de nodige branddetecto-
ren, brandblussers, rookkoepels, nood-
verlichting e.d. voorzien

2.8.2 Liften
De liften zullen beantwoorden aan de 
Belgische en Europese normen inzake 
veiligheid en snelheid. 

De liftmotoren hebben een frequen-
tiesturing welke een lange levensduur 
hebben en op perfecte wijze de liftcabi-
nes op het gewenste niveau stoppen. Er 
zijn telescopische liftkooideuren voor-
zien in staalplaat.

De kooiafwerkingen zijn vervaardigd 
uit roestvrijstaal met laminaatbekleding. 
De liftkooien zullen elk een spiegel, een 
roestvrijstalen handgreep, een telefoon-
aansluiting of gsm-module en een nood-
verlichting bevatten. De lift biedt plaats 
aan minimum 6 personen.

2.8.3 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 standaardma-
teriaal NIKO intens wit geïnstalleerd. De 
installatie wordt wettelijk gekeurd en op-
geleverd.

Armaturen in de gemeenschappelijke 
delen zijn voorzien. In het standaardpak-
ket zijn in de appartementen geen arma-
turen voorzien.

In de kelder en gemene delen is een 
verlichting met drukknoppen met timer-
functie of bewegingsdetectie of combi-
natie van beide voorzien.

In de fietsberging worden enkele op-
laadpunten voor elektrische fietsen 
voorzien.

Per appartement is voorzien in:
Hal
• 2 lichtpunten
• 1 stopcontact
• Deurbel
Leefruimte
• 2 lichtpunten, 
• 1 dubbel stopcontact 
• 3 enkele stopcontacten
• Aansluiting COAX
• 2 aansluitingen UTP
• Thermostaat op netstroom
• Parlofoon met deuropener
Toilet
• 1 lichtpunt
• 1 stopcontact

Keuken
• 1 lichtpunt met 2 schakelaars 
• 1 lichtpunt in de dampkap
• 1 lichtpunt thv spoelgedeelte 
• 3 dubbele stopcontacten

• stopcontacten of voedingen voor 
alle keukenapparaten (dampkap, 
kookplaat, combi-microgolfoven, 
koelkast met koel- en diepvriesge-
deelte, vaatwasmachine).

Badkamer
• 1 lichtpunt 
• 1 lichtpunt ter hoogte van het meubi-

lair met 2 ingebouwde LED spots
• 1 dubbel stopcontact
• Extra stopcontact voor bijverwar-

ming
Slaapkamer 1
• 1 lichtpunt met 2 schakelaars
• 2 enkele stopcontacten en 2 dub-

bele stopcontacten
• 1 COAX aansluiting
• 1 UTP aansluiting
Slaapkamer 2
• 1 lichtpunt met 2 schakelaars, 
• 2 enkele stopcontacten en 1 dubbel 

stopcontact
Berging
• 1 lichtpunt 
• 2 dubbele stopcontacten
• 2 enkele stopcontacten en voeding 

voor de wasmachine en condens 
droogkast

• 1 enkel stopcontact voor de CV-ketel
Terras
• 1 lichtpunt 
• 1 stopcontact

2.8.4 Centrale verwarming
Er is een individuele verwarmingsinstal-
latie per appartement voorzien in de ber-
ging van elke appartement. Deze instal-
latie werkt op aardgas met gasbrander 
door middel van een condensatieketel 
of HR-TOP ketel, van het atmosferisch 
gesloten type met warmwater productie. 
Deze condensatieketel wordt geregeld 
met een moduleerbare klokthermostaat 
die zich bevindt zich in de woonkamer.

In de leefruimten, slaapkamers en keu-
ken van de appartementen wordt er 
vloerverwarming voorzien. In de badka-
mer wordt er een handdoekdroger met 
thermostatische kraan geplaatst.

De warmteverdeling per lokaal is be-
rekend bij een buitentemperatuur van  
-10 °C en bedraagt voor:
• Leefruimte: 22 °C
• Keuken: 22 °C
• Badkamer: 24 °C
• Slaapkamer(s): 18 °C

2.8.5 Ventilatie
• In de appartementen wordt, in 

overeenstemming met de EPB-
regelgeving, geopteerd voor een 
vraaggestuurd ventilatiesysteem. 
Vraaggestuurd ventileren betekent 

dat het extractiedebiet aangepast 
wordt aan de effectieve gemeten 
luchtkwaliteit. Wanneer er geen 
luchtvervuiling is dan wordt er min-
der geventileerd. Zodra er vervuiling 
wordt gedetecteerd, wordt het ex-
tractiedebiet verhoogd, tot de lucht-
kwaliteit terug in orde is. De woning 
wordt als het ware met verse lucht 
gespoeld. Ventileren enkel waar 
en wanneer nodig zorgt voor extra 
energiebesparing

• Elk appartement beschikt over een 
individueel systeem.

• De architect behoudt zicht het recht 
om verlaagde plafonds in te tekenen 
in de leefruimtes na studie technie-
ken. Dit om eventuele ventilatieka-
nalen weg te werken.

2.9 AFWERKING

2.9.1 Pleisterwerken
• Dit omvat alle snelbouwmuren en 

plafonds
• De te betegelen oppervlakte in de 

douche wordt bezet met vochtbe-
stendige cementmortel, alsook een 
ondergrond uit kerdidoek.

• De neggen van alle ramen en deu-
ren worden uitgepleisterd

• De uit te pleisteren hoeken worden 
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voorzien van hoekprofielen
• Tijdelijke oppervlakteschimmels ten 

gevolge van vocht in de ruwbouw is 
niet uit te sluiten.

• Pleisterwerk wordt afgewerkt zijnde 
klaar voor de schilder. Onder schil-
dersklaar wordt verstaan dat o.a. 
opschuren van wanden, plamuur-
werken, opstoppen van gaatjes en 
plaatsen van elastisch voegwerk dat 
aansluit op pleisterwerk onder het 
takenpakket van de schilder valt.

2.9.2 Binnendeuren
• De inkomdeur van het appartement 

is brandvertragend en voorzien van 
een meerpuntsslot en spionoog.

• Standaard worden schilderdeuren 
met L-inox kruk voorzien. 

2.9.3 Bevloeringswerken
• Vloerisolatie + chape: De vloeriso-

latie wordt aangebracht cfr. de gel-
dende EPB-normen.Daar wordt een 
effen afwerkingslaag van gewapen-
de chape op aangebracht.

• Vloeren: keuze uit onze standaard-
vloeren

• Plinten: analoog met de gekozen 
vloeren

• Faiëncen / wandtegels: Deze wor-
den voorzien in de douche.

• Venstertabletten: De venstertablet-
ten zijn vervaardigd uit natuursteen, 
marmer-composiet of een gelijk-
waardig alternatief. Deze worden 
voorzien voor alle ramen met schoot.

• De terrassen bestaan uit betontegels 
op tegeldragers. Materiaal, afmeting, 
kleur en textuur te bepalen door de 
architect.

2.9.4 Zonnescreens
Screens worden geplaatst waar nodig 
blijkt te zijn volgens EPB-studie. Als er 
op andere ramen screens gewenst zijn, 
kunnen deze als optiepakket bijbesteld 
worden. De kleur van het screendoek 
wordt bepaald door de architect.

2.9.5 Binnenafwerking
• Keuken:
 In de standaarduitvoering kan o.a. 

gekozen worden voor een keuken 
(incl. toestellen) met een handels-
waarde van 7000 euro voor een 
1-slaapkamerappartement, 8000 
euro voor een 2-slaapkamerap-
partement en 9000 euro voor een 
3-slaapkamerappartement.

• Badkamer:
 In de standaarduitvoering is een 

badkamer voorzien met een han-
delswaarde van 2300 euro voor een 

1-slaapkamerappartement, 2600 
euro voor een 2-slaapkamerap-
partement en 3900 euro voor een 
3-slaapkamerappartement.

• In het toilet is een hangtoilet voor-
zien met handwasbakje.

• Binnendeuren:
 Standaard worden schilderdeuren 

met L-inox kruk voorzien.
• Schilderwerken: Worden niet voor-

zien in deze aanneming

2.9.6 Keuzepaketten materialen-
          basisafwerking
De koper zal tijdens de coördinatiever-
gadering de keuze krijgen om verschil-
lende keuzepakketten te bestellen bij 
de door de aannemer aangeduide aan-
nemers. De keuzepakketten zitten niet 
vervat in onderhavig lastenboek, maar 
worden samengesteld binnen dezelfde 
prijs als de voorziene basisafwerking 
waardoor geen meerprijs betaald dient 
te worden.
Indien de koper een keuzepakket wenst 
te bestellen, zal hij tijdens de coördina-
tievergadering een bestelbon dienen te 
ondertekenen die een duidelijke om-
schrijving van het gekozen keuzepakket 
bevat. De koper zal na de coördinatie-
vergadering de keuze krijgen tussen 
pakketten die bestaan uit vloer, plint, 

faience, keukenfront, werkblad keuken, 
badkamerfront. Voor deze keuzepak-
ketten dient geen meerprijs betaald te 
worden. De koper kiest vooraf een sa-
mengesteld pakket. De koper zal de 
keuze krijgen tussen verschillende pak-
ketten met telkens:

• Keramische bevloering 50/50 of 
60/60 met bijhorende vloerplint

• Keramische vloertegel van het stroe-
ve type voor in de badkamer met af-
meting 50/50 of 60/60 

• Keramische muurbetegeling in de 
badkamer met afmeting 50/25 of 
60/30

• Kleur laminaat werkblad keuken
• Kleur laminaat fronten keuken en 

badkamer

3. OPTIEPAKKETTEN 

De koper zal tijdens de coördinatiever-
gadering de keuze krijgen om één, twee 
of drie optiepakketten te bestellen bij de 
door de bouwheer aangeduide aanne-
mers. De optiepakketten zitten niet ver-
vat in onderhavig lastenboek, waardoor 
de koper voor elk optiepakket zal moe-
ten bijbetalen.

Indien de koper een optiepakket wenst 
te bestellen, zal hij een bestelbon die-
nen te ondertekenen die een duidelijke 
omschrijving van het gekozen optiepak-
ket bevat, alsook de meerprijs voor de 
koper.

De koper zal na de coördinatievergade-
ring geen optiepakketten meer kunnen 
bestellen. De optiepakketten worden 
samengesteld door de bouwheer en 
kunnen niet gewijzigd worden. De afre-
kening van de optiepakketten gebeurt 
rechtstreeks tussen de koper en de aan-
nemer.

De koper zal op de coördinatieverga-
dering de keuze krijgen tussen de drie 
volgende optiepakketten:

3.1 OPTIEPAKKET VAST MEUBILAIR

De ingemaakte kasten zullen geplaatst 
worden in de hoofdslaapkamer en in 
de tweede slaapkamer op de door de 
bouwheer aangeduide plaats. De koper 
zal kunnen kiezen uit 5 verschillende 
kleuren voor de kastdeuren. De kast-
deuren zullen worden afgewerkt in me-
lamine en zijn geen schilderdeuren. De 
binnenindeling van de kasten kan niet 
gewijzigd worden door de koper.

3.2 OPTIEPAKKET GORDIJNEN

In functie van de keuze van de architect 
zal de koper kunnen kiezen uit een vijftal 
gordijnen die van elkaar zullen verschil-
len in kleur en materiaal. Het ophangsys-
teem (schuifsysteem of optreksysteem) 
zal bepaald worden door de bouwheer. 
In dit optiepakket zal voor elk raam van 
de private appartement een gordijn in-
begrepen zijn.

3.3 OPTIEPAKKET VLIESBE- 
       HANG EN SCHILDERWERK

De koper zal in dit optiepakket kunnen 
kiezen voor een vliesbehang dat ge-
plaatst zal worden op alle muren (uitge-
zonderd deze waarop er keramische te-
gels voorzien zijn) en op alle plafonds en 
schilderwerk.

3.4 OPTIEPAKKET  
       INSECTENHORREN

De koper zal in dit optiepakket kunnen 
kiezen voor het plaatsen van insecten-
horren voor de opengaande ramen in-
dien de raamconstructie dit technisch 
toelaat.
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3.5 OPTIEPAKKET SCREENS

De koper kan ervoor kiezen om screens 
te laten plaatsen op ramen waar dit vol-
gens de EPB-studie niet noodzakelijk is. 
De kleur van het screendoek wordt be-
paald door de architect.

3.6 OPTIEPAKKET  
       LICHTARMATUREN

De koper zal in dit optiepakket kunnen 
kiezen voor het leveren en plaatsen van 
lichtarmaturen volgens het voorstelpak-
ket van de aannemer.

3.7 OPTIEPAKKET PARKET OF  
      PARKETTEGEL

De koper kan ervoor kiezen om in de 
leefruimtes parket of een parkettegel uit 
het voorgelegde gamma te laten plaat-
sen.

3.8 OPTIEPAKKET LAADPAAL  
      PARKING

Op vraag van de koper kan bij de par-
keerplaats een laadpunt voor elektri-
sche wagen voorzien worden.

4. OPMERKINGEN

4.1 PLANNEN

De plannen van het gebouw die aan de 
kopers worden overhandigd zijn te goe-
der trouw opgemaakt door de architect. 
Indien minieme afwijkingen zich voor-
doen, zowel in meer als in min, zullen 
deze beschouwd worden als aanvaard-
bare verschillen die in geen geval de eis 
tot schadevergoeding door één der par-
tijen rechtvaardigen. Maataanduidingen 
kunnen wijzigen tengevolge van stabili-
teits- of technische redenen. Aangedui-
de maatlijnen dienen dan ook aanzien 
te worden als benaderende maataan-
duidingen. Noodzakelijke aanpassingen 
uit constructieve of esthetische redenen 
van algemeen belang zijn toegelaten 
zonder voorafgaandelijk akkoord van 
de kopers.

De 3D-visualisaties hebben geen bin-
dend karakter en zijn louter illustratief.
Indien uit de stabiliteitsstudie blijkt dat 
doorhangende balken onvermijdelijk 
zijn, dan dient deze constructieve aan-
passing geaccepteerd te worden.

De koper kan nog wijzigingen aanbren-
gen aan het privatief in zoverre dit niet in 

strijd is met de stabiliteitsstudie en/of de 
bouwvergunning en zoverre dit mogelijk 
is in functie van de timing der werken. 
De koper dient er evenwel rekening 
mee te houden dat wijzigingen naast de 
bouwkost ook kosten naar tekenwerk 
e.d. met zich meebrengen. Hiervoor is 
er voor elke koper 1 gesprek voorzien 
met zowel de architect als de aannemer. 
Er zal tevens gevraagd worden aan de 
koper om de goedgekeurde plannen af 
te tekenen.

4.2 LASTENBOEK EN PLANNEN

De bouwheer behoudt zich het recht 
voor detailaanduidingen van huidig las-
tenboek en plannen te wijzigen, indien 
deze nodig geacht worden door de ar-
chitect of voorgesteld worden door de 
bevoegde administratieve overheden.

4.3 WIJZIGINGEN VAN  
      GEBRUIKTE MATERIALEN

De werken zullen door de bouwheer 
uitgevoerd worden met de materialen 
die in de beschrijving aangegeven zijn. 
Op advies van de architect behoudt de 
bouwheer zich het recht wijzigingen aan 

te brengen in de keuze van de materi-
alen voor zover deze wijzigingen geen 
nadeel berokkenen aan de in het lasten-
boek voorziene kwaliteit.
Materialen en toestellen vermeld in on-
derhavig lastenboek die op het moment 
van uitvoering niet meer leverbaar zijn, 
mogen door de bouwheer vervangen 
worden door gelijkaardige materialen en 
toestellen. Dergelijke wijzigingen kun-
nen zich trouwens in principe, slechts 
voordoen om welbepaalde economi-
sche en commerciële redenen, namelijk 
verdwijning van de markt van de voor-
ziene materialen, een leveringstermijn 
onverenigbaar met de normale gang 
der werken, enz.

4.4 ERELONEN VAN DE ARCHITECT

De erelonen van de architect zijn inbe-
grepen in de overeenkomst en behel-
zen de verplichtingen die normalerwijze 
eigen zijn aan een architect.

4.5 TELLERS — TAKSEN - NUTS-
       AANSLUITINGEN

De aansluitingskosten van de nutsvoor-
zieningen en rioleringen zijn ten laste 
van de koper. Eventuele bouwtaksen 

worden afzonderlijk aan de koper aan-
gerekend. Tellers worden geopend op 
de kopers rechtstreeks. De bouwheer 
wordt, middels ondertekening van on-
derhavig lastenboek, gemandateerd 
door de koper om de eerste abon-
nementen van alle nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, gas, water, telefonie, distri-
butie, internet...) af te sluiten op naam 
en voor rekening van de koper. De in-
dienststellingskeuring van de techni-
sche installatie is voor rekening van de 
verkoper. De periodieke keuringen zijn 
ten laste van de koper.

4.6 WERKEN UITGEVOERD 
       DOOR DERDEN

Het is de koper niet toegelaten werken, 
van om het even welke aard zelf uit te 
voeren of door derden te laten uitvoe-
ren.

4.7 ZETTING VAN HET GEBOUW

De krimp —en zettingbarsten veroor-
zaakt door de normale zetting van het 
gebouw is enerzijds geen reden tot uit-
stellen van betaling en anderzijds res-
sorteert dit niet onder de verantwoor-
delijkheid van de architect of bouwheer. 

Het gaat hier immers om verschijnselen 
inherent aan de natuur van het gebouw.

4.8 MEUBILERING

De meubilering ingetekend op het type-
plan is niet voorzien en werd enkel ten 
titel van inlichting en schikking op het 
plan getekend.

4.9 TOEGANG TOT DE WERF 

De koper kan slechts toegang nemen 
tot de bouwwerf na uitdrukkelijke voor-
afgaande schriftelijke toelating van de 
algemene aannemer.

BOUWHEER
M.B.V. Ontwikkeling - Poperinge 

BOUWCOÖRDINATOR
B&V Project  - Poperinge

UITVOEREND ARCHITECT
ADINS - VAN LOOVEREN - Gent

STABILITEITSINGENIEUR
BM ENGINEERING - Roeselare
EPB- EN VENTILATIE  
FEYS bvba - Poperinge
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
FEYS bvba - Poperinge
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