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   Het bouwteam

BOUWHEER

DIFF
De Limburgstirumlaan 155   ı   1780 Wemmel
Tel. 02 742 39 47  ı  info@diff.be

VERKOOP

C.IMMO
Robbrechtsstraat 1/b1   ı   1780 Wemmel
Tel. 02 478 14 07

ARCHITECT

Paul De Boelpaep
Smisstraat 7/b6   ı   1861 Meise
Tel. 02 270 00 81

STABILITEIT

ATLAS ENGINEERING
Achiel Cleynhenslaan 150  ı   3140 Keerbergen

NOTARIS

Frederic Van Bellinghen
Leonard & Van Bellinghen
Robbrechtsstraat 33  ı  1780 Wemmel
Tel. 02 460 46 10

• De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en 
hoogkwalitatieve materialen.

• De architect is verantwoordelijk voor de esthetische en bouwtechnische aspecten van het project.

• Het studiebureau stabiliteit verzekert de degelijkheid van de constructie.

• De verkoper zorgt voor de nodige en correcte informatie.

• De notaris registreert de aankoop binnen de wettelijke bepalingen. Als neutrale partij ziet hij erop toe dat de 
wettelijke rechten en plichten van koper en verkoper gerespecteerd worden.

Lastenboek

THE MILL

3



   Uitstraling

Bij de uitwerking is extra aandacht besteed aan:
• Een tijdloze en modieuze look van het gebouw.

• Het creëren van een huiselijke sfeer.

• Een maximale functionaliteit van de leefruimten.

• Het drukken van de onderhoudskosten door het gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.

• Een maximale rendabiliteit van de door de kopers gedane investeringen.

Door zijn hedendaagse architectuur onderscheidt dit gebouw zich van andere appartementsgebouwen en verhoogt 
hierdoor de waarde op langere termijn.
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   Concept

We zijn vertrokken met het behoud van de oude graanmolens van Jespers, alle bijgebouwen worden verwijderd. 
Deze molens bestonden destijds uit een betonnen balken en kolommenstructuur ingevuld met baksteen en beglazing. 
Deze oude structuur gaan we terug opzoeken door het verwijderen van de huidige buitenschil bestaande uit baksteen. 
De uitwendige kenmerken van vroeger worden daarmee terug blootgelegd. Dit authentieke karakter wordt ook in het 
nieuwe ontwerp overgenomen. Tussen de 2 bestaande graanmolens wordt er een nieuwe structuur gebouwd waarbij de 
horizontale en verticale balken worden hernomen.

In de molens worden zoveel mogelijk van de bestaande elementen behouden. Er worden 7 casco-loften gemaakt 
waarbij de 4 bovenste loften worden gekoppeld aan een individuele daktuin per loft. Deze daktuinen hebben een 
prachtig uitzicht op Brussel.

Het nieuwbouwgedeelte langs de Robbrechtsstraat staat onderaan (gelijkvloers) op een soort teruggetrokken sokkel 
waarin zich de staanplaatsen bevinden. Door gebruik te maken van horizontale en verticale lijnen in de voorgevel wordt 
er een verwijzing gemaakt naar de structuur van de originele molens. 
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   Ligging

Vlakbij Brussel en toch erbuiten. Residentie The Mill is gelegen op de hoek van de Hollandstraat met de 
Robbrechtsstraat te Wemmel, op amper 200m van de kerk en het centrum van Wemmel. Dit mooie project is een 
schitterende uitvalbasis aan de rand van hartje Brussel. Openbaar vervoer, winkels, scholen, … bevinden zich binnen 
enkele meters van uw voordeur. Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke meerwaarde kan bieden voor het project.
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   Comfort

Residentie The Mill biedt u 17 appartementen en 7 loften. 
Alle appartementen beschikken over 1, 2 of 3 slaapkamers, telkens met een ruim terras of tuin aan de zonnekant. 
Elk appartement kan naar wens worden afgewerkt en ingedeeld. De grote livings en de ruime slaapkamers zorgen 
ervoor dat u in deze appartementen echt comfortabel kunt leven. Diff handhaaft een hoge standaardafwerking met 
een volledig op maat gemaakte keuken, keramische vloeren 60/60, massieve foliedeuren, individuele warmtepomp per 
appartement. Niets is voor ons onmogelijk en al uw wensen kunnen geïntegreerd worden in dit project.
Alle loften worden casco aangeboden en geven de mogelijkheid aan de kopers om dit volledig vrij in te richten en af te 
werken.

LOFTEN EN COMMERCIELE RUIMTEN

Alle loften en de commerciële ruimtes maken geen deel uit van dit lastenboek. Zij zullen worden beschreven in een 
apart lastenboek. Ook wordt de achterste toren beschouwt als een aparte entiteit met een aparte basisakte
en een aparte mede-eigendom. De voorste toren (kant Robbrechtstraat) maakt deel uit van het stuk nieuwbouw,  
met zijn bijhorende basisakte en mede-eigendom.
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   Beschrijving van de werken

1. OPBOUW

A. RIOLERING

• Het gehele gebouw is voorzien van de vereiste afvoeren conform de reglementering van de lokale overheden.

• Het leidingennet onder de plaat gelijkvloers en rondom het gebouw wordt uitgevoerd in PVC- en/of PE-buizen 
teneinde optimale bedrijfszekerheid te kunnen waarborgen en is minimaal bestand tegen temperaturen tot +65°C.

• Ter vergemakkelijking van het onderhoud zijn de nodige controleopeningen in het buizenstelsel voorzien.

• Opvang- en onderhoudsputten zijn voorzien van de vereiste reukafsluiters, verluchtingen, reukdichte deksels e.d., 
overeenkomstig de reglementeringen hieromtrent.

B. STABILITEIT

• De constructie wordt uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie opgemaakt door de ingenieur. Hierbij wordt er tevens 
rekening gehouden met de grondwaterkering.

• Ondergrondse wanden: de wanden die de kelder omgeven, worden voorzien in betonblokken of in beton, beiden 
in het zicht, volgens de eisen van de ingenieur. Het binnenmetselwerk op de kelderverdieping wordt voorzien in 
betonblokken, achter de hand opgevoegd.

• Alle andere draagmuren worden uitgevoerd in materialen overeenkomstig de stabiliteitsstudie (beton, snelbouw, 
fixolite, silicaat,…).

• Niet-dragende muren worden voorzien in snelbouwstenen 9cm dikte.

• Vloerplaten in opgestorte predallen, holle welfsels of ter plaatse bekiste platen volgens de studie van de ingenieur.

C. GEVELS

• De gevelbekleding wordt uitgevoerd volgens de plannen van de ingenieur, deels in beton, deels in pleister en deels 
in hout (zoals aangeduid op de plannen)

• Raam- en deurdorpels in blauwe hardsteen of in aluminium (kleur in overeenstemming met de kleur van het 
buitenschrijnwerk).

D. BUITENSCHRIJNWERK

• Buitenschrijnwerk in aluminium, voorzien van de nodige tochtstrips en aangepaste sluiting.

• Raamverdelingen in de zin zoals aangeduid op de geveltekeningen. Elk opendraaiende raamgeheel is voorzien van 
één kipstand, 1 per lokaal, vliegenramen in optie.

• In geval van een schuifraam is dit voorzien van ver- en ontgrendelmogelijkheid aan de binnenzijde.

• Eventueel rookkoepel bovenaan in de traphal, volgens bepalingen van de brandweer.

• Doorrit naar de parkeerruimte afgesloten met een sectionaalpoort (kleur volgens bepalingen van de bouwdirectie), 
elektrisch bediend (1 afstandsbediening per staanplaats/parkeerplaats).

E. BEGLAZING

Alle buitenramen en buitendeuren  worden minimum voorzien van dubbele, thermisch isolerende buitenbeglazing 
van het heldere type (k-waarde volgens de heersende isolatie-norm zoals bepaald in het voorverslag van de epb-
verslaggever).
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F. AKOESTISCHE ISOLATIE

Akoestische isolatie is belangrijk in een gebouw. Hieraan wordt extra aandacht besteed, volgens de nieuwe norm van 
akoestisch basiscomfort:
• Na het plaatsen van de elektrische en de sanitaire leidingen wordt op deze leidingen – tussen de appartementen 

onderling – een akoestische isolatielaag aangebracht met een verticale kant tot onder de plintafwerking van de 
bevloering.

• Tussen de vloerbekleding en de plinten wordt een elastische voeg geplaatst om de voortzetting van contactgeluid te 
vermijden.

• De gemene muren tussen 2 appartementen worden ontdubbeld (2 x 14cm) en voorzien van een akoestische isolatie.

2. DAK

A. PLATTE DAKEN

• Draagstructuur: volgens de studie van de ingenieur. Op de dakplaat wordt waar nodig een hellingsbeton voorzien 
om overmatige plasvorming te voorkomen.

• Bitumineuze dakdichting (roofing) als waterdichtingslaag of folie in EPDM.

• Boven de bewoonde lokalen wordt er een thermische isolatie voorzien volgens de berekeningen in het  
EPB-voorverslag.

• Dakranden: aluminium dakrandprofiel of zinken kraal, kleur in harmonie met het geheel van de gevels en volgens 
bepalingen van de bouwdirectie.

B. TERRASSEN

De buitenterrassen worden voorzien van een bevloering in natuursteen, architectonisch beton, betontegels of hout, 
handelswaarde: 50 €/m² (prijs incl. BTW).

C. REGENWATERAFVOER

• Bakgoten en/of hanggoten in zink, volgens tekening architect.

• Ronde of vierkante afvoerbuizen voor regenwater in zink.

• Indien afleiders worden ingewerkt in de gevel worden ze uitgevoerd in PVC of PE.

3. BINNENAFWERKINGEN

A. BEVLOERING

Gemeenschappelijke delen
• De inkom-traphal wordt voorzien van een keramische tegelvloer of gepolierde beton. 

• In de parkeerruimte wordt een gepolijste betonnen vloerplaat voorzien in cementkleur. 

Privatieve ruimten
• Berging, keuken, leefruimte, inkomhal, badkamer en WC worden betegeld met een hoogwaardige keramische tegel, 
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handelswaarde vloeren 60,00 €/m², standaard afmetingen: min. 25 x 25 – max 60 x 60, legpatroon in raster.  
De bijhorende plinten aan handelswaarde 9,00 €/lm (niet in de badkamer noch aan vast keukenmeubilair).  
Alle handelswaarden zijn inclusief BTW.

• In de nachthal en de slaapkamers wordt een laminaatparket geplaatst, voorzien met bijhorende  plinten en zwevend 
geplaatst op isolatie. De laminaat heeft een handelswaarde van 30eur/m² incl. BTW.

• In optie kan een parket met massieve toplaag worden geplaatst. Parket is geolied, op chape verlijmd, in stroken van 
+-2000 x 190 mm x 15 mm, voorzien met bijhorende (schilder)plinten en zwevend geplaatst op isolatie. De meerkost 
bedraagt 65eur/m² incl. BTW.

• In de ondergrondse parkeergarage en de ondergrondse bergingen wordt over de gehele oppervlakte een gepolijste 
betonnen vloerplaat in cementkleur  voorzien.

B. TRAPPEN

Gemeenschappelijke delen
• Gemeenschappelijke gesloten traphal: de trappen worden ter plaatse gestort in gewapend beton en bekleed met 

een keramische tegel, granito of gelijkwaardig.

• Trapleuning wordt uitgevoerd in geanodiseerd aluminium of in gepoedercoat staal.

C.  WANDEN

Gemeenschappelijke delen
• In de kelder en garage worden de gemetste muren uitgevoerd in betonblokken. De overige muren worden 

bepleisterd.

• De bepleisterde muren worden verder afgewerkt met een structuurpleister of een eindschilderlaag, kleur te bepalen 
door de bouwdirectie.

Privatieve ruimten
• Alle binnenwanden en –kolommen (uitgevoerd in metselwerk, beton of silicaat), uitgezonderd de stalen kolommen, 

worden afgewerkt met een muurbepleistering.

• Alle appartementen worden behangklaar afgewerkt, dwz nog te plamuren (max 5%) en te schuren door de koper.

• De wandtegels in de badkamer worden voorzien aan bad en douche. Ter plaatse van de douche worden er wandtegels 
tot tegen het plafond voorzien. Handelwaarde wandtegels: 60€/m² incl. BTW. Standaard afmetingen: min. 20 x 20 – 
max 60 x 60, legpatroon in raster.

• Bij de tegelvloer worden plinten voorzien in overeenstemming met de vloer.

• Raamtabletten worden mee uitgewerkt in pleisterwerk. Of eventueel tegen meerprijs met een tablet uit 
natuursteen.

D.  PLAFONDS

Gemeenschappelijke delen
• Een plafondbepleistering / dunne gladde spuitpleister wordt voorzien; uitgezonderd in de kelders en de garage.

• Op de plafondbepleistering wordt een eindschildering voorzien.

Privatieve ruimten
• De plafonds der appartementen worden voorzien van een gladde dunne spuitpleister, behalve daar waar een 

verlaagd plafond wordt voorzien.

• Alle appartementen worden behangklaar afgewerkt, dwz nog te plamuren (max 5%) en te schuren door de koper.
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E.  BINNENSCHRIJNWERK

Gemeenschappelijke delen
• De inkomdeuren van de appartementen zijn veiligheid inkomdeuren. De deur is gelakt afgewerkt en heeft een 

brandweerstand RF30. Tevens is de deur uitgerust met een veiligheidscilinderslot, spionoog en een driepuntsluiting. 

Privatieve ruimten
• De binnendeuren zijn witte krasvrije foliedeuren, schuifomlijsting (niet in verstek) en slaglat ook in witte uitvoering; 

deuren worden voorzien van aluminium-kruk. 

• Vast meubilair is niet voorzien en staat enkel ter illustratie op de plannen en tekeningen.

• Valse plafonds in Gyproc worden enkel voorzien in functie van de technieken of zoals aangeduid op plan.

F.  KEUKENINSTALLATIE

• Handelswaarde keuken 1-kamer appartement wordt voorzien aan : 8.500,00 €  incl. plaatsing en BTW.

• Handelswaarde keuken 2-kamer appartement wordt voorzien aan : 11.000,00 €  incl. plaatsing en BTW.

• Handelswaarde keuken 3-kamer appartement wordt voorzien aan : 12.500,00 €  incl. plaatsing en BTW.

 

G.  DIVERSEN

• Individuele brievenbussen volgens de voorschriften van de posterijen.

• Gecombineerde plaat voor belknoppen en naamplaatjes ten behoeve van videofonie.

• Belijning en/of benummering autostaanplaatsen en afgesloten garages wordt voorzien. 

 

J . KRIMPSCHEUREN

Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat de eerste jaren, ter hoogte van de voegen in de breedplaatvloeren, 
en daar waar verschillende bouwmaterialen worden samengevoegd, lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen, die 
echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte 
bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen 
zij op een eenvoudige manier gedicht worden en zullen zij zich nadien niet meer voordoen.
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4. TECHNIEKEN

A. SANITAIR

Privatieve ruimten
• Elk appartement heeft een individuele watermeter.

• Alle noodzakelijke water- en afvoerleidingen zijn voorzien voor: bad, douche, lavabo’s 60/45 , toilet, spoeltafel, 
wasmachine en vaatwasmachine in de keuken, afhankelijk (vrije keuze) van de aanduiding op het commercieel plan. 

• Enkel de plaatsing van de aangeduide toestellen is voorzien.

• Luchtafvoer voor droogkast wordt niet voorzien (condensdroogkast).

• De gehele installatie zal voldoen aan de eisen van de verdelingsmaatschappij.

• De kosten vanwege de waterverdelingsmaatschappij voor de gebeurlijke uitbreidingen van de nutsvoorzieningen en 
voor de globale aansluiting op het net zijn ten laste van de koper volgens de tienduizendsten.

• Eventuele drukverhoging voor privatief waterverbruik en voor de voeding van de brandbestrijdingsmiddelen is ten 
laste van de kopers volgens aandeel in de gemeenschap.

• Handelswaarde sanitair 1, 2 en 3 kamerappartement wordt voorzien aan: 6.000,00 € incl. plaatsing en BTW.

Gemeenschappelijke ruimten
• Er worden enkele gemeenschappelijk kraantjes voorzien in de ondergrondse garage aangesloten op de 

regenwaterput. 

B. VERWARMING

Privatieve ruimten
• Elk appartement heeft een individuele warmtepomp. Er zal gebruik gemaakt worden van een uiterst zuinige  

lucht/water warmte pomp van Daikin (Altherma integrated) of gelijkwaardig. Deze is niet voorzien van een 
electrische backup weerstand. Er is een ingebouwde boiler voorzien van 180 liter. De outdoor unit is voorzien  
op het dak. Het ramingsverwarmingsvermogen bedraagt 8.96kW.

• De te bereiken temperaturen in de verschillende lokalen bij een buitentemperatuur van –10°C zijn als volgt voorzien:

 ⁄ Woonkamer: 22°c

 ⁄ Keuken: 20°c

 ⁄ Slaapkamer(s): 20°c

 ⁄ Hall - nachthall: 20°c

 ⁄ Badkamer: 24°c
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• De installatie wordt bediend met 1 thermostaat, geplaatst in de leefruimte. Indien gewenst kan de verwarming in 
de slaapkamer worden uitgeschakeld door de kring van de vloerverwarmingscollector in de berging toe te draaien. 
Tegen meerkost kan dit geautomatiseerd worden.

• Het appartement is overal voorzien van vloerverwarming. 

• In de badkamer kan tegen meerkost eventueel een electrische radiator worden bijgeplaatst. 
 

C. ELEKTRICITEIT

Privatieve ruimten
• Elk appartement heeft een individuele meter.

• De kosten voor de meterkasten en van de indienststelling van de individuele meter, gekoppeld aan de individuele 
abonnementsonderschrijving zijn individueel ten laste van de koper.

• De kosten voor de globale aansluiting op het elektriciteitsnet, de kosten voor de gebeurlijke uitbreidingen van de 
nutsvoorzieningen zijn ten laste van de koper volgens aandeel in de gemeenschap.

• De schakelaars en de stopcontacten zijn van het ingebouwde type Nico original white of gelijkwaardig.

• De individuele zekeringskasten zijn uitgerust met automatische zekeringen, differentieelschakelaar e.d., 
overeenkomstig de geldende reglementeringen.

• Volledige videofonie-installatie met elektrische deuropener is voorzien.

• De nodige doorgangsbuizen voor aansluiting op telefoon en kabeltelevisie zijn voorzien voor elk appartement.

• Er worden geen verlichtingsarmaturen voorzien in de privatieve delen.

• Elektrische voorzieningen voor privatieve kelderbergingen worden aangesloten op de individuele tellers van de 
appartementen

• Elektriciteitsvoorzieningen per appartement

Inkomhal 
• 1 lichtpunt

• 2 schakelaar

• 1 stopcontact

• 1 videofoon met bel en opener

Nachthal
• 2 schakelaars dubbele richting

• 1 schakelaar enkele richting

• 2 lichtpunten

Leefruimte
• 2 schakelaars dubbele richting + 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunten

• 5 stopcontacten

• 1 inbouwaansluitdoos met blind plaatje voor TV (aansluiting ten laste van de koper)

• 1 inbouwaansluitdoos met blind plaatje voor telefoon (aansluiting ten laste van de koper)

• 1 aansluiting voor de thermostaat

Keuken
• 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunt

• 1 lichtpunt onderkast met schakelaar enkele richting

• 5 stopcontacten

• 1 stopcontact voor oven
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• 1 stopcontact voor kookplaat

• 1 stopcontact voor dampkap

• 1 stopcontact voor vaatwasser

• 1 stopcontact voor koelkast

Badkamer
• 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunt

• 1 lichtpunt onderkast met schakelaar enkele richting

• 2 stopcontacten

WC
• 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunt

Berging
• 1 stopcontact voor CV (wandtoestel)

• 1 stopcontact voor ventilatie

• 1 stopcontact voor wasmachine

• 1 stopcontact voor droogkast

• 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunt

• 2 stopcontacten

Per slaapkamer
• 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunt

• 3 stopcontacten

Terras
• 1 schakelaar enkele richting

• 1 lichtpunt

• 1 lichtarmatuur

Tegen een meerprijs kan een PV (zonnepanelen) installatie geplaatst worden verbonden aan het gekochte appartement 
voor zover de beschikbare ruimte op het dak het toelaat. Een deel van de ruimte op het dak kan voorbehouden worden 
om te kunnen voldoen aan de geldende EPB normen. Het overige deel wordt toegekend door de bouwheer in functie van 
de vraag zodat het mogelijk is dat voor late beslissers geen ruimte meer overblijft voor dergelijke installaties.

Gemeenschappelijke delen
De elektrische voorzieningen van de gemene delen worden op één algemene elektriciteitsmeter aangesloten.

Elektriciteitsvoorzieningen per ruimte

Gemeenschappelijke gelijkvloerse inkomhal

 ⁄ Videofonie

 ⁄ Minuterie met 1 lichtarmatuur met werking via een bewegingsdetector
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Traphal

 ⁄ Minuterie met 2 lichtarmaturen op elke verdieping met werking via een bewegingsdetector

Ondergrondse parking

 ⁄ TL-lampen met werking via een bewegingsdetector, hoeveelheid volgens geldende normen

Gemeenschappelijke lokalen

 ⁄ Minuterie met 1 lichtarmatuur of werking via een bewegingsdetector

D. VERLUCHTING

Extractie- en ventilatiesysteem : uit te werken samen met de verslaggever EPB. De buizen en motor van het 
verluchtingssysteem kunnen zichtbaar bevestigd worden aan het plafond van de berging. Er wordt geopteerd om 
gebruik te maken van een systeem D. 

D. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE

De brandbestrijdingsinstallatie wordt voorzien conform de voorschriften van de brandweer, verdere info is te vinden in 
het brandpreventieverslag.

5. BUITENAANLEG

• Aanleg volgens de ontwerpen van de landschapsarchitect Buro Buiten.

• Tuin, balustrades en verlichting worden in harmonie ontworpen.
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6. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het is de bouwheer toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan onderhavige ‘Beknopte beschrijving der diverse 
voorzieningen’ of materialen van de gemeenschappelijke of privatieve delen, indien dit om praktische, constructieve 
of andere noodzakelijke technische redenen nuttig of noodzakelijk wordt geacht. De appartementen worden 
gebouwd volgens bijhorende plannen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van stabiliteit- of technische 
studies. 
 
Uiteraard mag er geen afbreuk gedaan worden aan de aangeboden kwaliteit of het esthetisch uitzicht in de geest 
van voorgaande algemene beschrijving.

2. Werfbetreding – interventie van de koper. 
De koper zal het recht niet hebben de werf te betreden, behalve indien hij vergezeld is van een afgevaardigde 
van de verkoper. Dit recht zal worden toegezegd mits aanvraag van een afspraak en het bezoek zal op eigen 
verantwoordelijkheid van de koper gebeuren. Bij ongeval of enig ander incident zal deze zich niet kunnen beroepen 
op eender welk recht van vergoeding, noch vanwege de verkoper, of afgevaardigde van de verkoper, de aannemer of 
de architect. 
 
De koper zal op eenvoudige vraag zijn medewerking verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten welke kunnen 
nodig blijken voor de oprichting van het gebouw, in het bijzonder voor de aansluitingen van het gebouw op de 
riolering, gas, elektriciteit, enz … of van alle formaliteiten welke nodig kunnen blijken voor een onderzoek “commodo 
et incommodo”, enz … 
 
Door ondertekening van de verkoopsovereenkomst geeft de koper aan de verkoper de toelating om in zijn naam deze 
formaliteiten te vervullen. 
 
Het is de koper van een appartement ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en aldaar 
werken te laten uitvoeren aan zijn appartement, voor de voorlopige aanvaarding ervan. Dit zou de bouwheer 
ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzicht van de eigenaar/koper(s) voor wat betreft zijn werk.

3. De ingebruikname en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de bouwheer of zonder 
zijn toelating, geldt als voorlopige aanvaarding der betrokken privatieve delen door de koper.

4. Ingeval de koper verzoekt om wijzigingen  te laten uitvoeren ten opzichte van de basisuitvoering zal hij hiertoe 
rechtstreeks met de aannemer een overeenkomst afsluiten teneinde de gewijzigde werken nader te omschrijven en 
de gebeurlijke prijsconsequenties wederzijds te bevestigen. In geval van minwerken op de voorziene werken heeft 
de aannemer het recht om een winstderving aan te rekenen. Dit zal gebeuren in gemeenschappelijk overleg met de 
aannemer.

5. De verkoopsovereenkomst, de plannen en onderhavige “Beknopte beschrijving der diverse voorzieningen” vullen 
elkaar aan; ingeval er zich tegenstrijdigheden zouden voordoen, dan gelden de documenten in de volgorde zoals 
hierboven vermeld.

6. Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopsom opgenomen.

7. De plannen van het appartement die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van het 
verkoopscontract. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect, na meting van het terrein. 
Beperkte afwijkingen die zich zouden kunnen voordoen dienen als aanvaardbaar beschouwd te worden en kunnen 
in geen geval een eis tot welke schadevergoeding dan ook door één der partijen rechtvaardigen. Hetzelfde 
geldt voor noodzakelijke aanpassingen omwille van constructieve redenen of naar aanleiding van de praktische 
uitvoerbaarheid van definitieve studies van de installaties en van de stabiliteit.

8. Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen, kan de koper de officiële tabellen van het KMI opvragen. Er wordt 
overeengekomen dat als niet-werkbare werkdagen wordt beschouwd: dagen met en / of minimumtemperaturen 
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onder de 0 °C, en / of meer dan 2 uur  regen / etmaal, en / of maximum windsnelheden boven 60 km/u. De dagen 
weerverlet worden niet als werkbare werkdagen aangerekend in de uitvoeringstermijn, die bijgevolg verlengd wordt 
met evenveel dagen als het aantal dagen waarop het werken onmogelijk was ten gevolge van het slecht weer of de 
gevolgen ervan.

9. De appartementen worden borstelschoon opgeleverd

10. Het dagelijks onderhoud van het gebouw en het beheer van de gemeenschappelijke kosten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van een syndicus. Deze syndicus handelt volgens de algemeen wettelijke voorschriften en 
wordt door de bewoners aangeduid tijdens de algemene vergadering. Totdat de eerste algemene vergadering 
plaatsvindt wordt een voorlopige syndicus aangeduid door de bouwheer.

11. Alle prijzen van de woningen bevatten de aankoop van de grond en het overeenkomstige aandeel in de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw. Prijzen zijn inclusief ereloon architect en ingenieur. Zijn niet in de prijzen 
inbegrepen: het ereloon van de notaris, de wettelijk verschuldigde registratierechten op de grond, de BTW (verkoop 
onder BTW stelsel), het aandeel in de kosten van de basisakten, de kosten verbonden aan de tellers voor water, gas 
en elektriciteit.

WERKWIJZE TOT VASTLEGGING VAN WIJZIGINGEN EN KEUZE VAN DE AFWERKING

1. De koper dient zich op basis van de plannen, zoals die voor uitvoering van toepassing zijn (aanpassingen zijn, mits 
inachtneming van de hiertoe te volgen procedure, mogelijk na opmaken der ‘verkoopsplannen’) te vergewissen van 
de mate waarin de planindeling en diverse voorzieningen in overeenstemming zijn met zijn individuele wensen. 
De aannemer zal met de koper een overeenkomst dienen op te maken met als doel de wijzigingen in de privatieve 
delen van de koper te verwerken en te verrekenen. De koper is derhalve verplicht binnen de 8 dagen zelf of via 
een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de aannemer tot hem gericht in verband met de tot 
standkoming van het door hem aangekochte appartement. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze 
periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer of dat de koper de 
vrijheid laat aan de aannemer inzake keuze van materialen, kleuren, enz…. 
 
In geval de koper beroep wenst te doen op de diensten van architect en/of ingenieur zal deze laatste hiervoor een 
ereloon aanrekenen aan de koper.

2. Ingeval aanvullende inlichtingen gewenst zijn of wanneer mogelijke wijzigingen in overweging genomen worden, 
dient de koper hiertoe met de architect en de aannemer af te spreken. 
 
Aan de hand van de verschillende desiderata van de koper wordt een voorlopig aangepast plan (voorbereid door 
de architect) voorgelegd. In zoverre de aard der aanpassingen dit vereist legt de aannemer aan de hand van het 
voorlopig aangepast plan een opgave van mogelijke prijsverrekeningen aan de koper over. 
 
Nadat de koper heeft opgegeven welke vragen tot wijzigingen hij wil weerhouden voor uitvoering, wordt hem 
een door de architect definitief aangepast plan en een door de aannemer definitief opgesteld overzicht van 
prijsverrekeningen ter goedkeuring voorgelegd. De schriftelijke bevestiging van deze goedkeuring dient door de 
koper aan de aannemer te worden overgemaakt binnen de daartoe voorziene tijd.
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De kopers:
NAAM  ‒  DATUM  ‒  HANDTEKENING

De verkoper:
DIFF BVBA

   Waarborg

Dit gebouw wordt voltooid volgens de wet Breyne met 100% bankwaarborg. De uitvoeringsdatum wordt notarieel 
vastgelegd. Facturatie kan alleen nadat de notariële akte is verleden. De facturatie gebeurd in schijven zoals hieronder 
weergegeven. Elke factuur is vergezeld van een attest van uitvoering van werken, afgeleverd door de architect. 
De betaling dient te gebeuren binnen de 10 dagen na facturatie.

• 5% voorschot op het totaal bij aankoop, dit bedrag wordt in mindering gebracht van het grondaandeel bij notariële 
akte.

• De bouwwaarde wordt bepaald volgens onderstaande tabel:

Voor de appartementen:
 ⁄ 10% na plaatsen werfinrichting

 ⁄ 10% na funderingsplaat

 ⁄ 15% na vloerplaat verdiep 1

 ⁄ 15% na vloerplaat verdiep 2

 ⁄ 10% na dakdekking

 ⁄ 10% na buitenschrijwerk

 ⁄ 5% na plaatsen leidingen sanitair en elektriciteit

 ⁄ 5% na plakwerken

 ⁄ 3% na chapewerken

 ⁄ 2% na plaatsing vloeren 

 ⁄ 5% na afwerking sanitair,verwarming en elektriciteit

 ⁄ 2% na binnenschrijnwerk

 ⁄ 3% na plaatsing keuken

 ⁄ 5% bij voorlopige oplevering

 
Voor de staanplaatsen:

 ⁄ 30% na plaatsen werfinrichting

 ⁄ 30% na funderingsplaat

 ⁄ 30% na vloerplaat verdiep 1

 ⁄ 10% bij voorlopige oplevering
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