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1. Betrokken partners

Bouwheer

Helios & Juno bvba

&

ARTEMIS INVEST bvba

Meyerveldstraat 2b

Betekomsesteenweg 80

3202 RILLAAR

3130

BEGIJNENDIJK

016-88 72 08

Architect

Architectuur Wim Dams bvba
Olenseweg 215
2260

WESTERLO

Studiebureau stabiliteit

STABECON bvba
Mechelbaan 93
3130

BEGIJNENDIJK
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Veiligheidscoördinatie

SALUS TMB bvba
Korhoenstraat 7
2260

WESTERLO

EPB-verslaggeving

SALUS TMB bvba
Korhoenstraat 7
2260

WESTERLO
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Notaris

Vonnicq Vermeulen
Grote Baan
2235 HULSHOUT

Badkamerpartner
ECK - BRIO
Showroom : Diamantstraat 8
2200 HERENTALS
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Keukenpartner

KEUKENS VAN LOMMEL
Ilsestraat 32
2260 WESTERLO

Electriciteit - internetpartner

GOOSSENS ELECTRO bvba
Industriepark 25b
2235

HULSHOUT
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De realisatie van het project zal beantwoorden aan volgende prestatievoorschriften:

2.

-

De Belgische normen,

-

De regels van goed vakmanschap,

-

De wettelijke bepalingen inzake brandveiligheid, veiligheidscoördinatie en
energieprestatieregelgeving,

-

De verordeningen van de bouwvergunning

Ligging

De fusiegemeente telt naast Heist zelf nog vijf deelgemeenten: Booischot, Hallaar,
Itegem, Schriek en Wiekevorst. In de deelgemeente Booischot ligt het kerkdorp
Pijpelheide, in de deelgemeente Heist liggen de kerkdorpen Heist-Goor en
Zonderschot en in de deelgemeente Schriek ligt het kerkdorp Grootlo.Verder telt Heist
nog de gehuchten Achterheide, Bruggeneinde, Heist-Station en Wimpel.
Centraal en prominent aanwezig in het landschap is de "Heistse Berg", (een
getuigenheuvel) met een hoogte van 48 m. De heuvel vormt het op één na hoogste
natuurlijke punt van de provincie Antwerpen. (Beerzel heeft het hoogste punt met
51,60 m).
De gemeente is over het algemeen nog vrij agrarisch, vooral in het noorden van de
gemeente (Itegem en Wiekevorst) is de landbouw nog prominent aanwezig. Bos en hei
zijn terug te vinden in De Averegten te Hallaar, het Bergbos bovenop de Heistse berg
en de Itegemse Heide. De Grote Nete, die bijna dwars door de gemeente stroomt is een
belangrijke bron van biodiversiteit, zowel in als rond het water. Om deze biodiversiteit
te bewaren is het stuk Nete tussen de Lodijkbrug en de Nieuwendijkbrug beschermd.
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Bezienswaardigheden

Gemeentehuis

Sint-Lambertuskerk



De vlooienmarkt op zondagmorgen, in de volksmond ook wel de 'voddemèt' genoemd
('vodden' wordt in het Heists gebruikt om oude rommel aan te duiden).



Het Hof van Riemen: gerestaureerde middeleeuwse hoeve, nu getransformeerd tot
restaurant.



Heistse Berg: natuurlijke getuigenheuvel die de officiële kern is van Heist-op-denBerg. Op de Heistse Berg vinden we onder meer de kerk van Heist-op-den-Berg, het
politiekantoor, het gemeentehuis, het treinmuseum en het heemmuseum.



De Sint-Lambertuskerk: de kerk van de gemeente, vernoemd naar de patroonheilige.
Te vinden centraal bovenop de Berg, op een plein gevormd als een driehoek.



Het oude politiestation: een historisch bouwwerk, gebouwd op de flank van de Heistse
berg. Eronder bevinden zich een celblok, dat nu ook de Schuermanskelder wordt
genoemd, aangezien de beruchte dronkaard en moordenaar Schuermans er bijna zijn
hele leven heeft vastgezeten.



Het heemmuseum Die Swane: vertelt de historie van Heist en omstreken.



Het treinmuseum: klein museum met als centraal thema de geschiedenis van het
treinverkeer.



Het zwembad en de nieuwe sporthal in de Lostraat liggen vlak naast het
voetbalstadion van KSK Heist.



De schaatsbaan: één van de grootste kunstschaatsbanen in de provincie Antwerpen.
Naast een recreatieve functie wordt de schaatsbaan gebruikt als trainingsveld voor
Olympia, de Heistse ijshockeyploeg.



De Bergstraat: de centrale winkelstraat en het economische hart van Heist-op-denBerg, aan de voet van "den Berg". Ze herbergt winkels van allerlei ketens. Ondanks
vele protesten van bewoners is de straat geen winkelwandelstraat, maar ligt in een
zone 30 vanwege de drie nabijliggende scholen.
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De Averegten: dit wandelbos is toegankelijk vanuit Hallaar en verbindt enkele
deelgemeenten met elkaar. Het domein omvat ongeveer 80 hectare en heeft drie
uitgestippelde wandel- en fietsroutes. Er lopen onder meer everzwijnen rond (zij het in
afgebakend terrein), en in de zomer kan men de plantentuin en de bijenkasten
bezoeken.



Cultuurcentrum Zwaneberg vlak bij de openbare bibliotheek.



De water- en uitkijktoren.



Eind augustus wordt jaarlijks het muziekfestival Hestival georganiseerd dat zo'n
10.000 bezoekers telt.

Het appartementsgebouw is gelegen in het centrum van Heist-op-den-Berg.
Het station (De Lijn en NMBS) bevindt zich op 1,9 km.
Heist-op-den-Berg ligt langs spoorlijn 16 (Route Antwerpen Centraal – Leuven)

3. Het woonproject – algemeen

De bestaande woning werd volledig afgebroken en er wordt een moderne
meergezinswoning opgetrokken met 4 wooneenheden.

De appartementen op het gelijkvloers hebben 1 slaapkamer, de duplexen hebben 2
slaapkamers, waarvan 1 met mezzanine en een ruim terras.

Alle dragende structuren zijn uitgevoerd volgens de berekeningen en plannen van een
studiebureau stabiliteit.

4. Parkeermogelijkheid

Elke bewoner heeft zijn privatieve staanplaats die makkelijk te bereiken is langs de
Lange Haagstraat.
De aankoop van de parkeerplaats per appartement is verplicht.
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5. Buitenschrijnwerk

De raamprofielen worden uitgevoerd in pvc, merk Deceuninck type 5-kamerprofiel
zonder lasnaad. Ze zijn opgebouwd uithoogwaardige thermisch onderbroken profielen
en beantwoorden aan de algemene prestatiecriteria zoals luchtdoorlatendheid,
waterdichtheid, mechanische sterkte, windbestendig en warmtedoorgangscoëfficiënt.
De voordeur is in aluminium met een 5-puntssluiting, 3D scharnieren, een electrisch
slotpad, RVS deurgreep en een deurpomp.
Raam- en deurdorpels zijn uitgevoerd in natuursteen volgens de bouwtoelating en
onderrichtingen van de bouwheer en architect.
De dubbele beglazing is van het thermisch verbeterde type (K-waarde 1.0W/m²K) en
wordt gekozen in functie van de bepalingen van de energieprestatieregelgeving.
Hiervoor worden ook verbeterde afstandshouders gebruikt.
De raamgehelen zijn van het type schuif-, draai of draaikipraam volgens de aanduiding
op de plannen . De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden welke
nadien vakkundig worden aangespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte
dichting te garanderen.

6. De appartementen

6.1 Inspraak

Een appartement “op plan” aankopen heeft voor de koper verschillende voordelen.
Het belangrijkste voordeel is de inspraak die hij krijgt in zijn appartement. Wanneer
men een bestaande woning koopt, moet men de woning nemen zoals ze is. Dit is hier
niet het geval:

-

Men kan bij Keukens Van Lommel de keuken volledig zelf kiezen en
schikken, in de gewenste materialen met de gewenste apparaten en dit
volgens het voorziene budget. Naast de volledige opvolging tekent onze
specialist met plezier uw keuken uit en maakt hier ook 3D-visualisaties
van.
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-

Voor de badkamers hanteren we hetzelfde principe. Ook hier kan u gratis
beroep doen op de interieurarchitecte van Brio Group, die met alle plezier
zal helpen de badkamer volledig naar wens samen te stellen.

-

Op vlak van vloeren kan u nogmaals uw volledige woning inrichten
volgens eigen zin. Hebt u liever laminaat, tegels of een combinatie? Het
kan allemaal.

-

We hebben op voorhand voldoende stopcontacten, lichtpunten, internet- en
tv-voorzieningen ingetekend. Indien u meer specifieke wensen of noden
heeft worden die graag ingewilligd door onze electriciteitspartner.

6.2 Technische aspecten

6.2.1 Thermische en akoestische isolatie
Dakisolatie
Dakisolatie hellend dak: Isover Isoconfort 35 (22 cm) + dampscherm Isover
Flammex.
Dakisolatie plat dak: Recticel Eurothane BI-3 (2 x 8 cm).

Thermische Isolatie
Het beschermd volume omsloten door de gevel, ramen, dak en vloer, zal een
maximum K-peil hebben van K40. Elk onderdeel zal aan de in de
energieprestatieregelgeving opgelegde U-waarde voldoen. Elk appartement zal
een maximaal E-peil hebben van E60 en zal daarenboven voldoen aan de
opgelegde ventilatie-eisen. Elke koper ontvangt een EPC-attest bij de
ondertekening van de akte.

Muurisolatie gemeenschappelijke muur gebuur links: Isover Party-Wall (2 x 3
cm).
Muurisolatie gemeenschappelijke muren appartementen: Isover Party-Wall (5
cm).
Muurisolatie buitenspouwblad: Unilin Utherm Wall (12 cm).
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Vloerisolatie: Gelijkvloers: Gespoten PUR Isofoam: (10 cm).
Verdieping: Gespoten PUR Isofoam: (6 cm) + akoestische doek
Ethafoam.

Akoestische Isolatie
Er wordt een goed akoestisch comfort nagestreefd conform de akoestische
criteria voor woongebouwen. Op iedere verdieping wordt tussen de vloerplaat
in gewapend beton een isolerende uitvullingschape en akoestische isolatie
aangebracht.
De wanden die de appartementen scheiden worden ontdubbeld uitgevoerd en
hebben een akoestische isolatie van min. 54dB.

6.2.2 Elektriciteit

Algemeen

De elektrische installaties zullen volledig conform het AREI (Algemeen
reglement voor elektrische installaties) zijn.

Er worden minstens twee verlichtingskringen voorzien zodat bij het uitvallen
van één kring er steeds een lichtpunt in de nabijheid gevoed is door een tweede
kring.

Er worden voldoende lichtpunten en stopcontacten voorzien (zie verder).
De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de
aanduidingen op het elektrisch detailplan, conform de voorschriften inzake
veiligheid en elektrisch comfort, opgemaakt door de bouwheer in samenspraak
met de elektrische installateur.

12
Oude Godstraat

Commercieel lastenboek

De elektrische uitrusting wordt als volgt voorzien:

Inkomhal:



Deurbel aan de inkomdeur van uw appartement,



2 lichtpunten met twee schakelaars,



Optische rookmelder.

Woonkamer:


1 lichtpunt met twee schakelaars,



1 lichtpunt met één schakelaar,



6 stopcontacten,



Parlofooninstallatie met deurontgrendeling inkomdeur gebouw,



Aansluiting voor telefonie, TV en data,



Klokthermostaat.

Keuken:


1 lichtpunt met één schakelaar,



Stopcontacten voor koel-vrieskast, dampkap, (microgolf)oven en
vaatwasser,



Voeding voor kookplaat,



3 stopcontacten boven werkblad.

WC:


1 lichtpunt met één schakelaar

13
Oude Godstraat

Commercieel lastenboek

Badkamer:


1 lichtpunt met één schakelaar,



Voeding badkamermeubel.

Nachthal (duplexen):


2 lichtpunten met drie schakelaars,



Optische rookmelder.

Zithoek (duplexen):


1 lichtpunt met twee schakelaars,



4 stopcontacten,



Parlofooninstallatie met deurontgrendeling inkomdeur gebouw,



Aansluiting voor telefonie, TV en data,



Klokthermostaat.

Eethoek (duplexen):


1 lichtpunten met één schakelaar,



2 stopcontacten.

Slaapkamer(s):


1 lichtpunt met één schakelaar,



3 stopcontacten.

Berging:


1 lichtpunt met één schakelaar,
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Stopcontact CV,



Stopcontact ventilatie,



Voorbestemde stopcontacten voor wasmachine en droogkast



Stopcontactenblok aan zekeringkast voor modems.

Terras


Centraal wandlichtpunt met schakelaar en armatuur volgens keuze van de
bouwheer en architect (uniformiteit).

Gemene delen:


4 lichtpunt (ledarmatuur met bewegingsmelder en noodverlichting per
verdieping),



Rookluik met sturing.

Elk appartement wordt voorzien van een eigen teller van de nutsmaatschappij,
opgesteld in de tellerkast. De kosten om de nutsvoorzieningen binnen te
brengen in het gebouw en aan te sluiten zijn ten laste van de koper. Het
verdeelbord van de elektrische installatie bevindt zich in de berging.
De lichtarmaturen voor de terrassen en de gemene delen worden door de
bouwheer en de architect bepaald teneinde een eenvormigheid te garanderen.
Er worden standaard in de privatieve delen geen armaturen of lichttoestellen
voorzien.
In elk appartement wordt de aansluitmogelijkheid voorzien voor een vast
telefoontoestel in de woonkamer. De individuele lijn per appartement is extern
aan te vragen.
Aan de ingang van het gebouw wordt een parlofooninstallatie voorzien met
elektrische ontgrendeling van de inkomdeur. Naast de inkomdeur van elk
appartement zal een bijkomende belschakelaar voorzien worden met apart
belsignaal.
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Gemeenschappelijke ruimte
Alle gemene delen worden voorzien van de nodige verlichting en
noodverlichting, conform de vigerende normering en verlichtingsniveau.
Het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen is meetbaar door
een afzonderlijke teller en wordt via een verdeelsleutel doorgerekend.
Een rookkoepel met elektrische aandrijving is voorzien boven de trappenhal.
Deze is te openen volgens de vigerende normen en voorschriften inzake
brandveiligheid.

6.2.3 Sanitair
Elk appartement is voorzien van een eigen waterteller van de nutsmaatschappij,
opgesteld in de tellerkast. De plaatsing- en aansluitkosten zijn ten laste van de
koper.
De sanitaire installatie is van uitstekende en duurzame kwaliteit. Er worden
A-merken gebruikt.

Het budget voor de levering en plaatsing van de badkamertoestellen is 3.500
EUR excl. btw voor de app op het gelijkvloers en 3.850 EUR excl. btw voor de
duplexen.
Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging.
Geplaatste droogkasten worden verondersteld te werken met inwendige
condensaat opvangbak.
De levering en plaatsing zijn inbegrepen in de aankoopprijs van het
appartement zoals aangeduid op de verkoopplannen. Wijzigingen aan de
basisopstelling betekenen mogelijk meerkosten voor de koper. Deze
wijzigingen zijn enkel mogelijk mits goedkeuring van de architect, bouwheer
en aannemer en worden definitief na ondertekening van de bestelbon..
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6.2.4 Keuken

Het budget voor de levering en plaatsing van de keuken is 5.730 EUR excl.
btw.
Het werkblad is om ergonomische redenen standaard voorzien op een hoogte
van 91 cm. Volgende Whirlpool toestellen zijn inbegrepen zonder supplement:
Dampkap 90cm RVS + koolstoffilter
Kookplaat 58cm Easy touch bediening, kader RVS
Combi-oven Crisp / Grill / Turbo Hete Lucht / I-cook timer / Easyclean RVS
Koel-vriescombinatie 143+18l inhoud, A+
Vaatwasmachine A+/A/A 5 progr., uitgestelde start 2/4/8u
Spoeltafel Franke 1 + ½ bak met verlek met eengreepsmengkraan
De dampkap werkt met behulp van koolstoffilters en behoeft geen afvoer naar
buiten.

6.2.5 Vloeren
Voor de vloeren zijn volgende handelswaarden voorzien:
-

In alle ruimten (leefruimten, keukens, slaapkamers, toiletten, bergingen)
kan u vloeren kiezen met een handelswaarde van 30 EUR/m² excl. BTW.
De vloeren worden recht op recht geplaatst met cement grijze of witte
voeg. De basismaten zijn 45x45 of 60x60. Voor afwijkende maten kunnen
verrekeningen opgesteld worden.

-

In badkamers wordt wandbetegeling (faience) kamerhoog voorzien met een
handelswaarde van 25 EUR/m² excl. BTW.

-

In de aparte wc worden wandtegels voorzien enkel achter de wc tot op een
hoogte van 1,20m, alsook met handelswaarde van 25 EUR/m² excl. BTW.

-

Er worden bijpassende plinten voorzien met een handelswaarde van
9 EUR/m² excl. BTW.
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-

De tegels van de terrassen worden door de bouwheer gekozen om
uniformiteit te garanderen.

Wanneer u parket verkiest, kan het zijn dat er extra plaatsingskosten worden
aangerekend. Deze worden dan verwerkt in een aparte offerte, afhankelijk van
de gekozen parket.

6.2.6 Verwarming

De verwarming en warmwaterproductie in de appartementen gebeurt op basis
van aardgas met in elk appartement een eigen hoog rendement condensatieketel
met warmwaterproductie. Deze bevindt zich in de berging.
De rookgasafvoer geschiedt via een CLV-kanaal. Elk appartement wordt
voorzien van een eigen gasteller van de nutsmaatschappij, opgesteld in de
tellerkast. De kosten om de nutsvoorzieningen binnen te brengen in het
gebouw en aan te sluiten zijn ten laste van de koper.
De regeling van de temperatuur gebeurt door middel van een makkelijk te
programmeren klokthermostaat die in de leefruimte wordt voorzien.
Het vermogen van de verwarming is zo berekend dat bij een buitentemperatuur
van -10°C volgende binnentemperaturen minimaal kunnen afgegeven worden
bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:
-

Leefruimte:

+ 22°C

-

Keuken:

+ 22°C

-

Bad- en douchekamer:

+ 24°C

-

Slaapkamer(s):

+ 22°C

6.2.7 Ventilatie
De ventilatie is het zogenaamde systeem C+, dat functioneert volgens het
principe van de vrije aanvoer via zelfregelende roosters in de ramen en een
individueel gedwongen gestuurde afvoer van “vervuilde” lucht. In leefruimtes
en slaapkamers wordt verse lucht aangevoerd. In badkamer, toiletten, keukens
en technische bergingen wordt de vervuilde lucht afgevoerd conform de
geldende EPB-norm.

18
Oude Godstraat

Commercieel lastenboek

De individuele motor en extractiekanalen worden opgehangen in de berging.
Extractiekanalen worden weggewerkt in de vloerplaat of door buisomkastingen
in overschilderbaar materiaal. In de bergingen blijven de kanalen in het zicht.
. De debieten worden berekend volgens de vigerende energieregelgeving.

7. Algemene bepalingen

De gegevens vermeld in dit commercieel lastenboek zijn niet limitatief, ter
aanvulling van de verkoopovereenkomst en hebben slechts tot bedoeling de
koper uitgebreid in te lichten over de te verwachten en te voorziene
bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde
bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal.

Plannen en verschillen
Kwaliteit en concept van dit gebouw zijn vast. De bouwheer kan echter te
allen tijde de hier boven beschreven materialen en/of installaties, de
verwerking ervan of de vermelde afmetingen en hoogtes wijzigen zonder
echter de kwaliteit of het concept te schaden.
Eventuele plannen van de woning welke aan de koper overhandigd worden,
dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat
betreft de afwerking van de woningen, zijn de aanduidingen op de plannen als
louter indicatief te beschouwen. De vaste en/of losse meubelen, alsook de
sanitaire en elektrische installaties op de plannen zijn figuratief tenzij
uitdrukkelijk beschreven in dit commercieel lastenboek. Maatwijzigingen aan
de plannen zijn steeds mogelijk ten gevolge van stabiliteits- of technische
redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na
meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in min
of meer, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen
geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele
maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten.
Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van
algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de
kopers te bekomen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen
beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of ontbinding van de
aankoop-verkoopbelofte te eisen.
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Afsluitingen/Bezoek van de bouwplaats
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet
betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een
schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de bouwheer, de architect of
van de vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de
werkuren. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die
zich op de bouwplaats kunnen voordoen. Het is de koper van een woning
tevens ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en
werken te laten uitvoeren aan zijn woning vooraleer de oplevering van de
desbetreffende woning heeft plaatsgevonden.

Nutsvoorzieningen
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-,
verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen zijn ten laste van
de kopers en worden afzonderlijk aangerekend (de gemiddelde richtprijs is
2.500 euro).

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen, afmetingen te veranderen
of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken of te verwerken
dan diegene die in het commercieel lastenboek voorkomen, in de mate dat deze
wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde
overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of
omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen de privatieve of gemene delen
of het nut ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in de loop van de
bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering
in overeenstemming te brengen met het lastenboek, in gevolge de afwezigheid
op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit,
onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of
onderaannemers, enz. Wijzigingen mogen geenszins een nadelige invloed
hebben op kwaliteit of gebruiksgemak.

20
Oude Godstraat

Commercieel lastenboek

Verzekeringen en risico-overdracht
De bouwheer draagt tijdens de duur van de werken alle vergoedingen,
controlekosten, belastingen enz… welke dienen betaald te worden ingevolge
het uitvoeren van werken.
Hij zorgt tevens voor een “Alle Bouwplaats Risico’s” polis en betaalt deze
premies.
Vanaf de overdracht van eigendom bij de ondertekening van de akte staat de
koper in voor het afsluiten van de noodzakelijke polissen. De syndicus zorgt
voor een blokpolis die wel gebouw maar niet de inboedel ervan dekt.

Tegenstrijdigheden
Onderhavig commercieel lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Moesten
er zich tegenstrijdigheden voordoen, dan zal de architect uitmaken wat
primeert. Werken die niet expliciet vermeld staan in de voorgaande
beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle meubilair, inrichting
los en vast, is op de plannen getekend enkel ten titel van inlichting en maakt
geen deel uit van de verkoopovereenkomst.

Aanbevelingen
Bij nieuwbouw kunnen zich lichte, algemene of gedeeltelijke zet- en
krimpscheurtjes manifesteren ten gevolge van lichte uitzetting en/of krimp in
bv. gewapend beton of metselwerk. Dit wordt veroorzaakt door droging,
spanningen en temperatuurschommelingen.
Eveneens kunnen er zich, waar verschillende materialen tegen elkaar
aansluiten, gelijkaardige zet- en krimpscheuren voordoen ten gevolge van
verschil in uitzettingscoëfficiënten.
Deze zaken zijn inherent verbonden aan de natuur van het bouwen en
onvermijdelijk.
Te snel behangen en/of schilderen, zonder voldoende uitdroging, kan schade
berokkenen aan uw behang- en/of schilderwerk. Moderne bezettingsproducten
en binnenmuren in gips maken een mooie afwerking mogelijk doch zijn
poreus. Een goede fixeer laag vooraf aanbrengen is noodzakelijk, vraag raad
aan uw schilder.
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Eerste opkuis
De woning wordt voor de voorlopige oplevering borstelschoon gemaakt, met
verwijdering van al het puin en bouwafval. De ramen krijgen eveneens een
eerste schoonmaakbeurt.

Betalingsmodaliteiten en waarborg
De koper betaald de koopsom pas bij de ondertekening van de akte, wanneer de
sleutels overhandigd worden. Je koopt wat je ziet; de beste waarborg!
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