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 xxx 

Onderwerp: Nieuwbouwproject: 6 appartementen + 7 garages 

 Boeschepestraat 41-43 

 8970 Poperinge 

Datum: 05.02.2018 

 

BESCHRIJVING 
 

Alle prijzen maken het voorwerp uit van een grondige studie. 
 

1. Architect - Veiligheidscoördinator, EPB – en ventilatieverslaggever 
Inbegrepen in deze offerte. 

 

2. EPB-regelgeving 
De vloeren, muren en daken worden geïsoleerd zodat het gebouw integraal voldoet aan de EPB-
regelgeving. 
Concreet wil dit zeggen dat het gebouw in zijn geheel moet voldoen aan de K-peileis (thermisch 
isolatiepeil van het gebouw) en dat elk appartement zal voldoen aan de E-peil eis (referentie 
energieverbruik van het appartement). Daarnaast moet ook voldaan zijn aan de maximale U-
waarden, de minimale ventilatievoorzieningen en ook het risico op oververhitting moet beperkt 
worden.  
Ventilatie- en verluchtingsvoorzieningen worden uitgevoerd volgens de EPB-studie.  
De EPB-studie is inbegrepen in de offerte. 

 

      3. Algemene delen 
Gelijkvloers en bovenliggende verdiepingen: 
Alle zichtbare wanden en plafonds van de algemene delen worden afgewerkt met pleisterwerken. 
Schilderwerken zijn niet inbegrepen. 



15/03/2018                                                                                                   2 
 

NV Demuynck Bouw – Iepersestraat 120 – 8890 Moorslede 
 

De buitenpost van de videofoon wordt geïnstalleerd in de algemene inkomhal, net als de 
postbussen. 
De algemene inkom op het gelijkvloers en de bovenliggende verdiepingen wordt betegeld met een 
keramische tegel naar keuze van de promotor in overleg met de architect. 
 
Trappenhuis: 
Alle betontrappen van de algemene delen worden uitgevoerd in geprefabriceerd grijs glad 
zichtbeton met ingestorte zwarte rubberen trapneus. Deze trappen worden niet meer bekleed. Elke 
algemene trap wordt aan minstens één zijde van een veilige trapleuning voorzien. 
 
Liftinstallatie: 
De liftinstallatie voldoet integraal aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van de 
toegankelijkheid. Het merk, type en de afwerkingsmaterialen worden door de promotor in overleg 
met de architect gekozen. 
 
Brandbeveiliging: 
In de algemene delen zijn de nodige alarmen, brandblussers, brandhaspels, branddrukknoppen en 
pictogrammen voorzien zoals opgelegd in de bouwvergunning. 

 
Inrit, garages, tuin:  
Aanleg inrit, gemeenschappelijke tuin en bouw garages is voorzien conform plan en volgens 
materiaal keuzes promotor. 
Aanleg van de privétuinen is niet inbegrepen. 

 

4. Fundering 
De fundering wordt uitgevoerd volgens de studie van de ingenieur, deze is gebaseerd op het plan 
en de resultaten van het sonderingsverslag. De funderingsstudie en de sondering zijn inbegrepen 
in de offerte. 

 

5. Riolering 
Buizen in pvc, “Benor” gemerkt met diameter 110mm. Keuring en rioolaansluiting zijn inbegrepen 
in de offerte. 
Regenwaterput, sceptische put, kleine putten en andere zijn inbegrepen zoals vermeld op plan. 
 

6. Metselwerk                                
Gevelstenen volgens keuze promotor en bepaald volgens bouwvergunning (Wienerberger of 
recuperatie). 
De voegwerken worden uitgevoerd met een cementvoeg, kleur bepaald door promotor. 
Het opspuiten tussen ramen en parament met plastische voegkit is inbegrepen. 
Deur - en raamdorpels in blauwe hardsteen.  
Binnenmuren uitvoering in rode snelbouwstenen en muurdikten volgens architectuurplan. 

 

7. Gewelven 
Betongewelven type Rectosten zijn voorzien boven gelijkvloers, verdieping +01 en verdieping +02. 
Plaatsing volgens de voorschriften van de leverende firma. Druklaag en wapeningsnet  inbegrepen 
waar nodig. 
 

8. Prefab betonterrassen 
De uitkragende terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in geprefabriceerd architectonisch 
beton en zijn voorzien van een akoestische / thermische onderbreking zodoende elke koudebrug / 
akoestische brug te vermijden. Deze terrassen zijn voorzien van een afwatering en worden niet 
meer bekleed.  
Alle terrassen zijn voorzien van veilige borstweringen. De borstweringen, weergegeven op de 
visualisaties, zijn enkel ten titel van inlichting en dus niet bindend. De promotor kiest in overleg met 
de architect het materiaal en vormgeving van deze balustrades.  
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9. Kapconstructie 
De kapconstructie wordt uitgevoerd in Europese Oregon gedrenkt. Dakhelling volgens ontwerp. 
Dakkappellen zoals voorzien op plan. De dakoversteek en gevelbekleding wordt uitgevoerd met 
materiaal bepaald door de promotor. 
Tussen de dakspanten van het hellend dak wordt 18cm dikke minerale wol aangebracht en het 
geheel wordt naderhand aan de binnenzijde winddicht gemaakt d.m.v. een dampscherm. 
Deze opbouw voldoet aan de EPB-norm . 

 

10. Dakbedekking 
Dakpannen in gebakken aarde volgens keuze promotor. 
Het onderdak wordt uitgevoerd in korafleece of gelijkwaardig. 
Dakvlakramen worden uitgevoerd zoals voorzien op plan. Er zijn geen toebehoren zoals 
vliegenraam, verduistering of rolgordijn inbegrepen. 
De dakgoten en afvoerpijpen worden uitgevoerd in zink. 
Plat dak voorzien in EPDM (resitrix) + dampscherm en isolatie (conform EPB). 
Dakrandprofiel en hoekvormingen volgens noodzaak: in natuurkleurig aluminium  
 

11. Buitenschrijnwerk 
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC, kleur wit langs binnen- en buitenzijde. 
Alle opendraaiende delen zijn voorzien van een rubberdichting die water - en winddichtheid 
verzekert: van hoge kwaliteit. 
Alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing k-waarde 1.1 /m²K. 
De voegen tussen het schrijnwerk en het buitenmetselwerk worden afgedicht met een plastische 
kit. 
De verluchtingsroosters zijn voorzien volgens de EPB-normen. 
 
De garages zijn voorzien van elektrische sectionaalpoorten, uitvoering en kleur volgens keuze 
promotor. 
 

12. Bevloering 
Op het gelijkvloerse, 1e, 2e en 3e verdiep is er vloer voorzien met een bijhorende plint.  Op het 
gelijkvloers wordt de vloer in de mortel geplaatst en op de verdiepingen wordt er chape geplaatst 
en worden de tegels daarop gelijmd. Vloeren met HW 30€/m² excl. BTW inbegrepen. 
 
In de badkamer wordt er faience geplaatst op de muren van de douche van vloer tot plafond, HW 
25€/m² excl BTW inbegrepen. 
Vloeren en faiences te kiezen in de toonzaal van onze leverancier.  
Indien de gekozen vloeren groter of kleiner zijn van 30/30 tot 45/45 of indien wordt gekozen voor 
mozaïektegels, zal voor de plaatsing een meerprijs worden aangerekend naargelang het formaat. 
Voor diagonale plaatsing van tegels wordt een meerprijs aangerekend. 
 
Venstertabletten, voorzien in keramiek dikte 2cm, zijn inbegrepen voor alle ramen welke niet tot op 
de grond komen. 

 
Het loopvlak van de terrassen (die niet in geprefabriceerd architectonisch beton worden 
uitgevoerd) wordt bekleed met een houtcomposiet materiaal of een gelijkwaardig materiaal.  
 

13. Pleisterwerken 
Alle muren en plafonds worden uitgevoerd met een kant-en-klaar mengsel, conform de regels. 
Uitgezonderd voor de wanden waar wandtegels zijn voorzien. Deze worden immers 
waterbestendig gecementeerd en opgeruwd om een betere hechting van de wandtegels te 
bekomen. 
De buitenhoeken worden versterkt met hoekverstevigers over de volledige hoogte, en de 
dagkanten van niet beklede openingen worden bepleisterd. 
Alle oppervlakken worden vlak afgewerkt en zijn klaar voor de voorbereiding van de 
schilderwerken of betegelingswerken. 
Op de dakstoel wordt plakwerk voorzien met gyplat. 
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14. Binnenschrijnwerk 
Alle binnendeuren zijn schilderdeuren type cellenrooster met inox scharnieren en standaard 
deurkruk in inox. Waar nodig zijn brandwerende deuren inbegrepen. 
De trappen in de gemene delen worden uitgevoerd in beton. 
De privé trappen in de duplex appartementen worden uitgevoerd in beuk met leuning en 
balustrade indien nodig volgens ontwerp. 
Indien er gyproc geplaatst moet worden dan is het plamuren nooit inbegrepen. 
 

15. Keuken 
De keuken is inbegrepen met een HW van 7.500€ per appartement, excl. BTW, te kiezen in de 
toonzaal van onze leverancier. 
 

16. Sanitaire werken 
Algemene delen:  
Er is een algemene teller voorzien voor de gemeenschap (water nodig voor het onderhoud van het 
gebouw). Elk appartement heeft zijn eigen individuele waterteller, deze is geplaatst in een apart 
lokaal. 

 
Private appartementen: 
Het werk omvat alle toe- en afvoer en verluchtingsleidingen met betrekking tot de gekozen 
toestellen. De installatie geschiedt volledig overeenkomstig de voorschriften van de 
waterbedelingsmaatschappij. 
In de bergingen, de badkamers of de wasplaats is een af- en toevoerleiding voorzien voor 
wasmachine en droogkast. De toevoerleidingen worden uitgevoerd in een materiaal geschikt voor 
warm en koud water. Alle onderdelen zowel leidingen als hulpstukken maken deel uit van een 
globaal waterbedelingssysteem van dezelfde leverancier. Alle sanitaire apparaten zijn voorzien van 
warm en koud water met uitzondering van het toilet, het handwasbakje en het aansluitpunt voor 
was en vaatwasmachine. 
Sanitaire toestellen inbegrepen, met HW 3.000€ per appartement excl. BTW, te kiezen in de 
toonzaal van onze leverancier. 
 
Indien de sanitaire toestellen worden aangekocht door de koper, dient deze laatste tevens te 
zorgen voor plaatsing van deze apparatuur. Wij nemen dienaangaande geen verantwoordelijkheid 
en dit maakt geen deel uit van onze opdracht. 
Op verzoek kunnen deze werken wél worden uitgevoerd in regie. 
 

17. Elektrische installatie 
De uitvoering voldoet aan de voorschriften van de stroomverdeler aangenomen door het Belgisch 
Elektrotechnisch Comité. Automatische zekeringen, zekeringkast, verliesstroomschakelaar en 
keuring van de installatie inbegrepen. De verdeelborden worden in de berging van elk appartement 
geplaatst. De aarding wordt geplaatst bij de funderingswerken. 
Bij de eerste fase van de elektriciteit zal de koper inspraak krijgen wat betreft de plaats van 
schakelaars, stopcontacten en toestellen. Deze bespreking wordt gepland voor aanvang van de 
elektriciteitswerken op de werf. 
 
stopcontact enkelvoudig:  11 stuks / app 
  3 stuks / slaapkamer 
  2 stuks / badkamer 
stopcontact dubbel:  5 stuks / app 
3-fazige aansluitdoos fornuis 1 stuk / keuken 
TV - stopcontact + kabel gekeurd 1 stuk / app 
stopcontact telefoon:  1 stuk / app 
schakelaar enkelpolig:  5 stuks / app 
schakelaar dubbelpolig:  1 stuk / app 
schakelaar wissel:  8 stuks / app 
Signalisatielamp of verklikker 1 stuk / app 
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Lichtpunten 220v 9 stuks / app 
Lichtpunt buiten 1 stuk / app 
leiding voor thermostaat: 4 draden 1 stuk / app 
belinstallatie: drukknop – bel – transformator       1 stuk / app 
optische rookmelder            1 stuk/app 
 
Verlichtingsarmaturen zijn niet inbegrepen. Per appartement wordt één sokket met lamp voorzien. 
 
De garages en gemeenschappelijke delen zijn voorzien van de vereiste rookmelders, 
stopcontacten, lichtpunten en schakelaars. 
 

18. Verluchtingsinstallatie 
Verluchtingsinstallatie : Systeem C+ evo II 
Het afvoersysteem is voor het centraal afzuigen van de gebruikte lucht in een woning ontwikkeld. 
Het vormt een integraal deel van het energiebesparende en vraaggestuurde ventilatiesysteem C. 

1 Natuurlijke toevoer: zelfregelende raamverluchtingen. 
2 Doorvoer: speling onder deur. 
3 Mechanische afvoer.  

 
Ventilatie- en verluchtingsvoorzieningen worden uitgevoerd volgens de EPB-studie. 
 

19. Verwarmingsinstallatie 
De verwarming wordt voorzien met een condenserende gaswandketel. 
De ketel staat ook in voor de productie van het sanitair warm water.  
De warmteverdeling (bij een buitentemperatuur van – 10 °C) werd als volgt berekend: 
Temperaturen: keuken   22° C   
 living  22° C  
 slaapkamers 20° C  
                  badkamer     24° C 
 
De plaats van de radiatoren en thermostaat (met tijdsregeling) wordt afzonderlijk besproken ter 
plaatse. Paneelradiatoren in plaatijzer type “Superia” of gelijkwaardig. 
Alle leidingen radiatoren worden uitgevoerd met muuraansluiting. 
Thermostatische kranen inbegrepen. 
 
De algemene delen worden niet verwarmd. 
 

20. Aansluitingskosten 
Alle aansluitingen (elektriciteit, water, gas, telefoon, internet, kabeltelevisie e.a.) zijn ten laste van 
de koper, en niet inbegrepen in de prijs. 
De promotor zorgt ervoor dat de privatieven aansluitbaar zijn. 
Aansluitingen die wegens de technische vereisten van de netbeheerder of leverancier op naam 
van de promotor gebeurd zijn, worden bij de voorlopige oplevering overgezet op de koper. 
 

OPMERKINGEN 
 

• De promotor heeft altijd het recht om kleine wijzigingen aan de plannen of materialen toe te 
brengen, zolang de kwaliteit hetzelfde blijft. 

• De meubelen op het plan zijn niet inbegrepen. 

• Het niet laten uitvoeren van werken, op vraag van de koper, inbegrepen in de offerte 
worden in mindering gebracht met 80% van hun waarde. Het is niet toegelaten om werken 
uitgevoerd door de koper of iemand die de koper aanstelt te laten uitvoeren voor de 
voorlopige oplevering. 

• De m² omschreven bij de voorziene budgets zijn te rekenen per appartement. 
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PRIJS 
 

Prijs volgens verkoopstabel. 
 
 
Opgemaakt te                              in            exemplaren, op                         
 
 
 
 
  Koper      promotor 

 
 
 


