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1 Algemeen 

1.1 Informatie 
Onderhavig commercieel lastenboek heeft als doel de uitvoering en de afwerking van de wooneenheden, het gebouw waarin deze 

eenheden zich bevinden en het perceel waarop het gebouw is ingeplant te beschrijven. 
 

1.2 Ligging 
Het project “Galenhof” is gelegen op de Koningin Astridlaan 50, B-2550 KONTICH, vlakbij het centrum en te midden van talloze 
diensten, winkels, ontspanningsmogelijkheden, bedrijven, … Aan de achterzijde grenst het perceel thans aan agrarisch gebied dat 

overvloeit in een erkend natuurgebied. De residentie ligt geheel vrij, waardoor licht en lucht is gegarandeerd. De Koningin 

Astridlaan zelf is onderwerp van een ingrijpende verandering naar een prachtige fiets- en voetgangersvriendelijke autodreef met 

veel groen en waterlopen. 
 

1.2.1 Enkele afstanden: 
Centrum, steden & vervoer 

≡ Bushalte ..............................................................  0,3 km 

≡ Kontich centrum ...............................................  1,0 km 

≡ Station Kontich................................................... 1,7 km 

≡ Kontich kazerne  .............................................  2,0 km 

≡ Carpoolparking Kontich ................................  2,3 km 

≡ Antwerpen centrum  .......................................  11,8 km 

≡ Mechelen centrum........................................... 12,5 km 

≡ Brussels airport ................................................  31,8 km 

≡ Brussel centrum  .............................................  35,4 km 

≡ Leuven centrum  ............................................  35,5 km 

Winkels & CO 

≡ Colruyt ...............................................................  0,4 km 

≡ Apotheek ............................................................. 0,5 km 

≡ Huisartsenpraktijk ............................................. 0,7 km 

≡ Tandartsen ........................................................  0,7 km 

≡ Keurslager ...........................................................  1,0 km 

≡ Bakkerij .................................................................  1,1 km 

≡ Carrefour Market .............................................  1,2 km 

Sport & ontspanning 

≡ Zwembad ..........................................................  0,7 km 

≡ Sportcomplex “De Nachtegaal” ................  0,8 km 

≡ Altenapark ...........................................................  1,1 km 

≡ Voetbal ..............................................................  0,9 km 

≡ Het “Broekbos” ..........................  minder dan 1,0 km 

≡ Paardrijden .........................................................  1,3 km 

≡ Tennis ...................................................................  2,1 km 

≡ Hockey .................................................................  2,1 km 

≡ Dit grootste natuurgebied van Kontich ligt aansluitend aan de velden achter het project. 

Kleuter- en lager onderwijs 

≡ Sint-Jozefsinstituut ............................................  1,0 km 

≡ Abraham Hansschool .....................................  1,2 km 

≡ De Schans...........................................................  1,3 km 

Secondair onderwijs 

≡ Sint-Jozefsinstituut ............................................  1,0 km 

≡ Vrij Technisch Instituut ..................................... 1,5 km 

≡ Sint-Ritacollege .................................................  1,8 km 
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1.3 Omschrijving 
Het project “Galenhof” is een kleinschalig residentieel bouwproject waarbij kwaliteit de absolute prioriteit geniet. Het geheel 

bestaat uit 12 appartementen met royale terrassen en/of tuinen, ruime bergingen zijn steeds inbegrepen. 

 

• Kelder -2 : 11 private bergingen 

• Kelder -1  :  16 autostaanplaatsen, fiets- en afvalberging, 1 private berging, 2 nutslokalen 

• Gelijkvloers : 4 appartementen met elk een privatief terras en tuin, externe fietsenstalling 

• Verdieping 1 : 4 appartementen met elk een terras 

• Verdieping 2 : 4 appartementen met elk een terras 

 

De voorziene personenlift bereikt elke boven- en ondergrondse verdieping en is toegankelijk voor mindervaliden. 

2 Ruwbouwwerken 

2.1 Funderingen 

2.1.1 Afbraak en grondwerken 
Galenhof BVBA zorgt voor de afbraak van de bestaande constructie. De benodigde grondwerken bevatten de uitgravings- en 

aanvullingswerken volgens de indicatieve afmetingen en aanduidingen op de architectuurplannen voor het correct uitvoeren van 
de kelders, ondergrondse parkings, funderingen, kanalisatie- en rioleringselementen. 

 

2.1.2 Funderingen 
De wijze van uitvoering van de fundering, wordt bepaald door het studiebureau, aangeduid door Galenhof BVBA, in functie van 

de aard der gronden. Deze studie zal ook gebaseerd zijn op een bodemonderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerd 
laboratorium. De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand bieden 

om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen. De aardingslus is voorzien onderaan de fundering. Waar nodig 

wordt een waterdichte isolerende laag onder de metselwerkmuren aangebracht. 

 

2.2 Riolering 
Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC/PE of gelijkwaardig en worden geplaatst volgens het ontwerp van de architect 
in overleg met de uitvoerder. Het rioleringsnetwerk bevat toezichtputten en/of reukafsluiters. Een aansluiting op het openbaar 

rioleringsnet is voorzien. Deze aansluitkosten zijn ten laste van de koper. Het ledigen van toezichtputten is niet voorzien. Er wordt 

aangeraden deze werkzaamheden regelmatig uit te voeren. Vergruizers (groenten, toilet, afval, …) worden niet toegelaten. 

 

2.3 Structuur 

2.3.1 Beton 
Onderstaande elementen worden uitgevoerd in gewapend beton, prefabbeton of volgens de aanwijzingen van het 
ingenieursbureau stabiliteit:  

 vloerplaten  

 balken, wanden en kolommen waar nodig voor een degelijke stabiliteit van de constructie te waarborgen 

 trap- en liftkern waar nodig 
 de trappen in de gemene delen 

 andere elementen volgens de aanwijzingen van het ingenieursbureau stabiliteit  

 de in- en/of uitpandige terrassen van de appartementen op de 1ste en 2de verdieping worden uitgevoerd in prefab 

zichtbeton, met een kleur en oppervlaktestructuur bepaald door de architect 
 

De vloeren en de wanden van de kelder worden uitgevoerd in waterdicht gewapend beton en als een monoliet geheel gerealiseerd 

met waterkeringen in de hernemingsvoegen. Eventuele zettingsvoegbanden worden waterdicht uitgevoerd. De architectuurplannen 

zijn hieromtrent louter indicatief. Alle diktes en hoogtes worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen van het ingenieursbureau 
stabiliteit en steeds volgens minstens de Belgische normeringen. 

  

2.3.2 Metselwerk 

2.3.2.1 Dragend metselwerk 
Het dragend metselwerk wordt uitgevoerd, volgens de aanwijzingen van het ingenieursbureau stabiliteit, in beton, betonblokken, 

snelbouwsteen, kalkzandsteen of gelijkwaardig. 
 

2.3.3 Niet dragend metselwerk 
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in massieve gipsblokken met glad oppervlak of gelijkwaardig. Voor de bad- 

en/of douchekamers worden waterbestendige materialen gebruikt. 
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2.3.4 Beton- en staalelementen 
De lintelen boven de ramen en deuren worden uitgevoerd in geprefabriceerde gewapende beton, staal of gelijkwaardig volgens de 
aanwijzingen van het ingenieursbureau stabiliteit. 

 

2.4 Gevels 
De buitengevels worden gerealiseerd in kwaliteitsvol siermetselwerk in een kleur gekozen door de architect. De kleur voldoet aan de 

vereisten van de bouwvergunning en zal steeds zo dicht mogelijk aanleunen bij de kleur op de 3D-aanzichten. Het metselwerk 

wordt gevoegd in een bij de steen aanleunende kleur dan wel gelijmd. 
 

2.5 Deur- en raamdorpels 
Waar nodig worden er raam- en/of deurdorpels geplaatst, uitgevoerd in het materiaal van het buitenschrijnwerk of in blauwe 
hardsteen. Ter hoogte van de hoofdinkomdeur van de residentie worden de dorpels voorzien in blauwe hardsteen. 

 

2.6 Thermische isolatie 
De thermische isolatie van de gevels, vloeren en daken worden minstens uitgevoerd conform de geldende EPB-regelgeving en 

volgens de richtlijnen van de EPB-verslaggever. 

 

2.7 Akoestische isolatie 
Er wordt minstens een ‘normaal akoestisch comfort’ voorzien, ook rekening houdend met de richtlijnen van de EPB-verslaggever. 
De gemeenschappelijke muren tussen de appartementen zijn ontdubbeld en voorzien van isolatie. De dekvloeren in de 

appartementen worden zwevend uitgevoerd om contactgeluiden te minimaliseren. Tussen de dekvloer en de muren wordt een 

isolerende strook aangebracht om een onafhankelijk geheel te bekomen. 

 

2.8 Dakconstructie 

2.8.1 Daken 
Het gebouw wordt uitgevoerd met een draagstructuur volgens de aanwijzingen van het ingenieursbureau stabiliteit, en afgewerkt 
met een dakdichting in Bitumen, EPDM of minstens gelijkwaardig aan één van deze. Waar nodig zal hellingsbeton- of chape 

worden geplaatst onder de afwerking.  

 

2.8.2 Dakafvoeren 
De zichtbare regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink, de weggewerkte afvoeren in PE of gelijkwaardig. De afwatering van 
de terrassen op de 1ste en de 2de verdieping zal gebeuren via een individuele aansluiting op de afvoer. 

 

2.9 Buitenschrijnwerk 

2.9.1 Schrijnwerk algemeen 
Integraal uitgevoerd in aluminium profielen voorzien van een thermische onderbreking. 

 Beslag  : alle buitenschrijnwerk is voorzien van aluminium hang- en sluitwerk. 

 Beglazing  : dubbele beglazing met een energetische performantie van minstens 1,0 W/m²°K. Waar 
nodig zal veiligheidsbeglazing of valbeveiligingsbeglazing toegepast worden i.f.v. de geldende normeringen en 

brandweervoorschriften 

 Waar nodig en volgens de aanwijzingen van de EPB-verslaggever worden er ventilatieroosters geplaatst in het 

schrijnwerk. 
 Alle opengaande delen sluiten luchtdicht aan tegen de vaste kaders door middel van dichtingstrips. 

 De vaste kaders sluiten tegen de constructie aan met aangeduwde compribanden, nadien afgewerkt met een 

elastische kit om een volledige dichting te waarborgen. 

 In alle ruimtes waar ramen zijn voorzien zal minstens één raam voorzien worden met een draai/kip-functie. 
 

2.9.2 Schrijnwerk inkomgeheel 
De deuren hebben een elektrische veiligheidscylinder met vijfpuntsluiting met sleutel die in een globaal sleutelplan (hoofdinkomdeur 

+ appartement, excl. berging) past en kan bediend worden vanuit elk appartement. Aan de buitenzijde van de inkomdeur van het 
appartementsgebouw en de binnenzijde van de appartementen is er een videofoon-installatie opgesteld. 

 

2.9.3 Garagepoort 
De ondergrondse verdiepingen zullen bereikbaar zijn via een automatische poort. De architect zal de kleur en de vormgeving 
hiervan bepalen. 
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2.10 Borstweringen en/of balustrades. 
Eventuele borstweringen aan de gevels zijn uitgevoerd in metaal of glas. Ze worden gerealiseerd volgens de detailtekeningen en 

keuzes van de architect. 

 

2.11 Rol-, sierluiken en zonnewering 
Rol- en sierluiken, zonnewering, vliegenramen, … zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. 

3 Technische installaties 

3.1 Elektrische installatie 
De elektrische installatie beantwoordt steeds aan de geldende voorschriften van de distributiemaatschappij, de brandvoorschriften 

en het AREI. De installatie wordt tevens door een door de overheid erkend organisme gekeurd. De elektriciteitsuitrusting is 

opgesplitst in meerdere stroomkringen om overspanning te vermijden. Inbegrepen in de prijs zijn het leveren en plaatsen van de 
verdeelborden, uitgerust met automatische zekeringen, de nodige verliesstroomschakelaars en de aansluiting aan de wettelijke 

aarding onder de funderingen. Een aarding is aangebracht aan bad/douche, water- en gas- en cv-leidingen. 

 

3.1.1 Gemene delen 
De zone vóór de inkomdeur wordt verlicht door een lamp met schemerschakelaar. De elektriciteitsverdeling van de 

gemeenschappelijke delen, incl. lift, wordt aangesloten op één algemene elektriciteitsmeter die zich situeert in het meterlokaal op 

niveau -1. 

 
Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende energiezuinige LED-verlichtingsarmaturen gekozen door de architect, 

steeds voorzien van bewegingsdetectoren of verlichte drukknoppen aangesloten op een regelbare tijdschakelaar.  

 

Alle gemeenschappelijke delen zijn voorzien van de nodige branddeuren, rookkoepels, noodverlichting en pictogrammen conform 
de geldende wetgeving en het brandweerverslag. 

 

De belinstallatie alsook het videofoonsysteem van elk appartement is opgesteld aan de inkom van de residentie. 

 

3.1.2 Privatieve delen – appartementen 
Elk appartement heeft een individuele meter, welke opgesteld wordt in een gemeenschappelijk meterlokaal, gesitueerd op niveau -

1. 

De individuele verdeelborden staan in het appartement. Elk bord is voorzien van automatische zekeringen en 
verliesstroomschakelaars.  

 

Aan de toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop voorzien. Deze geeft een verschillend geluidssignaal t.o.v. 

de drukknop aan de algemene inkomdeur op de gelijkvloerse verdieping.  
 

In elk appartement worden de verplichte rookdetectors voorzien.  

 

In de privatieve delen worden de leidingen voor de lichtpunten voorzien, geen verlichtingsarmaturen. In overleg met de 
klantenbegeleiding kunnen wel spots ingebouwd worden in verlaagde plafonds, steeds tegen een meerprijs. Inbouwpots in de 

dragende constructies zijn niet toegestaan. Voor de terrasverlichting worden wel LED-armaturen voorzien om de uniformiteit aan 

de buitenzijde te bewaren.  

 
De voorzieningen van de privatieve ondergrondse bergingen worden tevens gekoppeld op de individuele installaties. 

 

De appartementen zijn allen identiek voorzien van minstens volgende uitrusting, waarbij er enkel een verschil bestaat tussen het 

aantal slaapkamers en de daar bijhorende voorzieningen: 

 

l ichtpunten schakelaars enkel SC dubbel SC stroom kp datapunt videofoon telefonie coax/tv

badkamer 2 2 2

inkomhal 1 2 2

keuken 2 2 4 1 1

leefruimte 2 2 2 2 1 1 1 1

slaapkamer 1 2 3

terras 1 1 (armatuur)

toilet 1 1

wasplaats 1 1 4

berging (og) 1 1 1
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De klant heeft de mogelijkheid de elektrische installatie uitrusting aan te passen en/of uit te breiden tegen een meerprijs, beperkt 

tot de technische mogelijkheden zoals bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te maken i.f.v. 

de door Galenhof BVBA geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. Minprijzen zijn 

niet mogelijk. 
 

3.2 Sanitaire installatie 
De sanitaire installatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en zal beantwoorden aan de voorschriften van de lokale 

watermaatschappij. Er worden afzonderlijke watertellers voorzien voor de appartementen. De afvoerleidingen worden voorzien in 

kunststof. De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in metaal, kunststof, een combinatie van beiden of gelijkwaardig. 

De warmwateropwekking voor sanitair gebruik wordt voorzien, gekoppeld aan het Cv-systeem. De nodige terugslagkleppen, 
geurafsluiters en afsluitkranen zijn voorzien. 

 

3.2.1 Gemene delen 
Alle leidingen in de ondergrondse verdiepingen worden in opbouw geplaatst. Er wordt een gemeenschappelijk waterafnamepunt 

voorzien aan het technisch lokaal, aangesloten op de gemeenschappelijke teller. 
 

3.2.2 Privatieve delen - appartementen 
De klanten bekomen een budget/particuliere handelswaarde (excl. BTW) voor het inrichten van hun badkamer, volgens de hier 

onderstaande tabel: 
 

app. budget 

1.4 2.250 

1.2 2.250 

2.4 2.250 

0.4 2.250 

2.2 2.250 

0.1 2.500 

0.2 2.500 

1.1 2.500 

2.1 2.750 

1.3 2.750 

2.3 3.000 

0.3 3.000 

 
De basisinplanting van de sanitaire leidingen wordt vooraf door de architect bepaald. De appartementen zijn allen identiek 

voorzien van minstens volgende uitrusting: 

 

 1x hangtoilet met soft-close zitting 
 1x bedieningsplaat toilet met 2 toetsen (3 en 6 liter) 

 1x WC-rolhouder 

 1x handdoekdrager 

 1x douchebak  
- opbouwhoogte max 40 mm 

- breedte min. 1000 mm (maar steeds een standaardmaat zo dicht mogelijk leunend tegen de werkelijke breedte 

van de sanitaire cel) 

- diepte min. 800 mm 
 1x glazen wand 

- hoogte min. 1900 mm 

- breedte min. 600 mm 

- dikte min. 6 mm 
 1x douchekraan met verstelbare douchekop die ook dienst kan doen als handsproeier 

 1x Lavabokast met lavabo 

- Hoogte min. 700 mm 

- Breedte min. 600 mm 
 1x lavabomengkraan 

 1x spiegel 

- hoogte min. 600 mm 

- breedte min. 600 mm 
 1x toevoer wasmachine 

 1x afvoer wasmachine 
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De klant heeft de mogelijkheid de sanitaire uitrusting aan te passen en/of uit te breiden tegen een meerprijs, beperkt tot de 

technische mogelijkheden zoals bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te maken i.f.v. de 

door Galenhof BVBA geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. Minprijzen zijn niet 

mogelijk. 
 

3.3 Verwarmingsinstallatie 

3.3.1 Gemene delen 
Alle leidingen in de ondergrondse verdiepingen worden in opbouw geplaatst. De gemene delen worden enkel voorzien van 

verwarming, moest er blijken dat er geen constante minimumtemperatuur van 10°C kan worden gewaarborgd. 

 

3.3.2 Privatieve delen - appartementen 
De verwarming gebeurt door een hoog rendement condensatie ketel(s) op gas, opgesteld in een daartoe voorziene ruimte. Deze 

opstelling waarborgt een zo economisch mogelijk verbruik en onderhoud. De installatie is voorzien van alle nodige afsluitkranen en 

beveiligingsvoorzieningen conform de bepalingen van de gasdistributiemaatschappij. Leidingen worden waar nodig voorzien van 

isolatie. De verwarming gebeurt door middel van vloerverwarming in de inkomhal, keuken, leefruimte en het toilet.  
 

Voor de badkamers zal ofwel een aparte kring van vloerverwarming ofwel een aparte sierradiator (met aparte thermostaat) 

worden voorzien. De bouwheer kan echter, omwille van diverse redenen, genoodzaakt zijn een elektrische handdoekradiator te 

plaatsen waarop een timer aanwezig is. 
 

In de slaapkamers is geen verwarming voorzien, wel een extra stopcontact om eventueel bij te kunnen warmen indien nodig. 

Gezien de hoge isolatiewaarden achtten Galenhof BVBA dit echter niet nodig. 

 
Het verwarmingssysteem heeft voldoende vermogen om bij een buitentemperatuur van -8°C een gewaarborgde 

binnentemperatuur van 21°C in de kamer en douchekamer te bekomen. De temperatuurregeling gebeurt via een thermostatische 

regelknop. De inplanting van de radiatoren wordt vooraf door het studieteam vastgelegd. 

 
De klant heeft de mogelijkheid de verwarmingsinstallatie aan te passen en/of uit te breiden tegen een meerprijs, beperkt tot de 

technische mogelijkheden zoals bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te maken i.f.v. de 

door Galenhof BVBA geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. Minprijzen zijn niet 

mogelijk. 
 

3.4 Ventilatie 

3.4.1 Ventilatie van de ondergrondse verdieping 
De kelder wordt verlucht met behulp van een natuurlijke verluchting. De lucht wordt aangevoerd via een opening in de 

ondergrondse verdieping, en wordt zo naar de gemene en privatieve delen verspreid. De uitvoering gebeurt volgens de geldende 

normen. Alle leidingen in de ondergrondse verdieping worden in opbouw geplaatst. 

 

3.4.2 Ventilatie van de appartementen 
Er wordt gewerkt met een ventilatiesysteem type C+, volgens de geldende normeringen (EPB) en de bijhorende studie. Bij dit 

systeem wordt de luchtaanvoer gegarandeerd door roosters in het buitenschrijnwerk en wordt de bezoedelde lucht op mechanische 

wijze verwijderd. De luchttoevoer wordt voorzien via de zogenaamde “droge” ruimtes (leef/slaapkamer) en dit volgens de 
instructies van de architect/EPB-adviseur. De plaats, afmeting en het debiet van de roosters wordt berekend volgens de geldende 

normen. De afvoer van de bezoedelde lucht van de zogenaamde “natte” ruimtes (douchekamer), gebeurt op mechanische wijze en 

dit conform de geldende normen. 

 

3.5 Liftinstallatie 
In de residentie is er één personenlift voorzien. Deze lift beantwoord aan de Belgische normen en de Europese richtlijnen. De motor 

van de lift bevindt zich in de koker. De toegang tot de lift wordt verzekerd door automatisch telescopische schuifdeuren. De 
elektrische installatie is voorzien van de nodige bedienings- en veiligheidsvoorzieningen voor de uitbating van de lift. De liftkooi is 

uitgerust met een alarmdrukknop en telefoonverbinding met rechtstreeks contact naar de hersteldienst/interventiedienst van de 

liftinstallateur of een andere erkende instantie. De afwerking zal worden bepaald door de architect. De lift zal pas in dienst worden 

gesteld na oplevering door de gemeenschap van eigenaars en na goedkeuring door een erkend controleorganisme. 
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3.6 Brandveiligheid 
De residentie beantwoordt aan de technische normen betreffende de brandveiligheid en de specifieke vorderingen van de 

brandweer. De autonome noodverlichting zorgt in geval van stroomonderbreking voor de nodige verlichting van de gemene delen 

alsook de ondergrondse verdieping. Elke appartement is uitgerust met minstens 2 rookdetectors. Ook alle andere ruimtes in het 
gebouw zijn voorzien van voldoende rookdetectors volgens de normen opgelegd door de brandweer. 

 

3.7 Signalisatie 
In de gemeenschappelijke delen wordt er voor de aanduiding van de situering van trappen, liften, etc., de nodige signalisatie 

aangebracht. Met behulp van pictogrammen worden de nooduitgangen en diverse technische installaties aangeduid. 

4 Afwerking 

4.1 Chape 
Teneinde de voorplanting van impactgeluiden te beperken en een thermische isolatie te garanderen, worden op de voorgespannen 

welfsels of breedplaten een zwevende chape op een gespoten PUR-isolatie geplaats, afgewerkt met de vloerbekleding. 

 

4.2 Pleisterwerken 
De plafonds alsook de muren worden uitgevoerd in spuitplamuur, pleisterwerk, dunpleister, … al naargelang de ondergrond. Het 

gips wordt machinaal of manueel in één laag aangebracht en onmiddellijk daarna met de regel uitgestreken om nadien 
genivelleerd en gladgemaakt te worden. Alle buitenhoeken zijn voorzien van een aluminium hoekprofiel. Er wordt op gewezen dat 

kleine scheurtjes kunnen optreden tussen materialen van verschillende aard (door het verschillend uitzettingsgedrag van de 

materialen). Deze kleine scheuren brengen de stabiliteit van het gebouw helemaal niet in het gedrang en moeten als zodanig door 

de klant aanvaard worden. De scheurtjes kunnen de oplevering van de werken niet verhinderen en kunnen niet het voorwerp zijn 
van enige schadevergoeding. 

 

4.2.1 Muren en plafonds van de gemeenschappelijke delen 
In de ondergrondse verdieping wordt er geen enkele ruimte bepleisterd. De muren en plafonds van de traphal, inkomhal, de lifthal, 
alsook de gangen naar de appartementen, worden bepleisterd, voorzien van systeemplafond of afgewerkt in een natuurlijk 

materiaal zoals beton, betonsteen, gevelsteen, … 

 

4.2.2 Muren en plafonds van de privatieve delen 
Alle zichtbare binnenmuren in metselwerk worden bepleisterd. De silicaatsteen wordt voorzien van dunpleister. De plafonds worden 
afgewerkt met een dunpleister. 

 

4.3 Bevloering 

4.3.1 Gemene delen 
De vloerafwerking van de kelder wordt uitgevoerd in semi-industriële, gepolierde beton. De vloerafwerking van de alle overige 

delen gebeurt met keramische vloertegels met bijhorende plint (keuze bepaald door de architect). De voegkleur leunt zo dicht 

mogelijk aan bij de kleur van de keramische tegels. De trappen worden gerealiseerd in prefabbeton en worden uitgerust met een 
antislipneus. Er zijn geen plinten voorzien in de traphal. 

 

4.3.2 Privatieve delen - appartementen 
De vloerafwerking van de alle privatieve delen gebeurt met keramische vloertegels met bijhorende plint (keuze bepaald door de 
architect). De voegkleur leunt zo dicht mogelijk aan bij de kleur van de keramische tegels. Tussendorpels zijn enkel voorzien waar 

nodig. De klant krijgt hiervoor een budget ter beschikking voor minimum onderstaande tegels: 

 

 Keramische tegels min. 450 x 450 x 10 mm (budget/particuliere handelswaarde excl. BTW € 30,00 / m²) 
 Keramische plinten idem keramische tegels, uitgelijnd (budget/particuliere handelswaarde excl. BTW € 7,50 / lm) 

 

De klant heeft de mogelijkheid de tegelvloeren aan te passen en/of uit te breiden binnen het budget of tegen een meerprijs, 

beperkt tot de technische mogelijkheden zoals bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te 
maken i.f.v. de door Galenhof BVBA geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. 

Minprijzen zijn niet mogelijk. 
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4.4 Muurafwerking 

4.4.1 Wandtegels 
De badkamer wordt gedeeltelijk betegeld met keramische wandtegels of voorzien van een volledige acrylaat-waterdichte 

bekleding. Deze betegeling/bekleding bevindt zich rondom de contouren van douche/bad tot tegen het plafond met maximum 
van 10 m². De voegkleur leunt zo dicht mogelijk aan bij de kleur van de keramische tegels of acrylaat bekleding. Ter hoogte van 

de douchecel wordt er extra aandacht besteedt aan waterdichtheid, zowel in de wanden, vloeren als in de plafonds. 

 

 Keramische tegels min. 600 x 300 x 8 mm (budget/particuliere handelswaarde excl. BTW € 30,00 / m²) 
 

De klant heeft de mogelijkheid de wandtegels aan te passen en/of uit te breiden binnen het budget of tegen een meerprijs, 

beperkt tot de technische mogelijkheden zoals bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te 

maken i.f.v. de door Galenhof BVBA geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. 
Minprijzen zijn niet mogelijk. 

 

4.4.2 Gemene delen 
De muren van de inkomhal, de lifthal, traphal en de gangen naar de appartementen worden geschilderd of afgewerkt in een 
natuurlijk materiaal zoals beton, betonsteen, gevelsteen…. De keuze zal bepaald worden door de architect. Er zijn geen 

schilderwerken voorzien voor de muren van niveaus -1 en -2. 

 

4.4.3 Privatieve delen - appartementen 
De muren van de privatieve delen worden voorzien van een eerste laag schilderwerk. Eventuele verdere afwerkingen zijn naar 
keuze en voor rekening van de koper. 

 

4.5 Plafondafwerking 

4.5.1 Gemene delen 
Indien het ventilatiesysteem of andere technieken het vereisen, kan er lokaal een systeemplafond of een vals plafond uit 

gipskartonplaten worden geïnstalleerd. De keuze zal bepaald worden door de architect. De plafonds van de inkomhal, de lifthal, 

traphal en de gangen naar de appartementen alsook de gemeenschappelijke ruimtes worden geschilderd of afgewerkt in een 
natuurlijk materiaal zoals beton, betonsteen, gevelsteen… De keuze zal bepaald worden door de architect. Er zijn geen 

schilderwerken voorzien voor de plafonds van de kelders, noch van de gemeenschappelijke lokalen van de ondergrondse 

verdieping. 

 

4.5.2 Privatieve delen - appartementen 
Indien het ventilatiesysteem of andere technieken het vereisen, kan er lokaal een systeemplafond of een vals plafond uit 

gipskartonplaten worden geïnstalleerd. De keuze zal bepaald worden door de architect. De plafonds van de privatieve delen 

worden schilderklaar afgewerkt of (enkel indien nodig) afgewerkt in een natuurlijk materiaal zoals beton, betonsteen, gevelsteen… 
    

4.6 Venstertabletten 
Indien er ramen over een borstwering beschikken, zal een raamtablet in natuursteen worden voorzien. 
 

4.7 Binnenschrijnwerk 

4.7.1 Inkomdeur appartementen 
Elke appartement is uitgerust met een houten volle deur, met een brandweerstand Rf 30. Ze omvat een 3-puntsluiting. De 

deurbladen zijn voorzien van een HPL-bekleding aan beide zijden. De chambranten worden in afgewerkt materiaal voorzien of 

worden geschilderd. De kleur wordt bepaald door de architect. Het deurbeslag is standaard voorzien in aluminium. Elke deur is 
voorzien van een spiongat. 

 

De klant heeft de mogelijkheid de inkomdeur aan te passen tegen een meerprijs, beperkt tot de technische mogelijkheden zoals 

bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te maken i.f.v. de door Galenhof BVBA 
geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. Minprijzen zijn niet mogelijk. 
 

4.7.2 Binnendeuren - gemene delen 
De binnendeuren van de gemene delen zijn voorzien van een volle deur, met een brandweerstand Rf 30. Ze zijn niet afsluitbaar. 

De deurbladen zijn voorzien van een HPL-bekleding aan beide zijden. De chambranten worden in afgewerkt materiaal voorzien 
of worden geschilderd. De kleur wordt bepaald door de architect. Het deurbeslag is standaard voorzien in aluminium. 
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4.7.3 Binnendeuren privatieve delen - appartementen 
Eventuele binnendeuren van de appartementen zijn voorzien in een tubespaanstructuur. Dit kunnen draai- of schuifdeuren zijn. De 
deurbladen zijn voorzien van een schilderklare bekleding aan beide zijden. De chambranten worden in afgewerkt materiaal 

voorzien of worden geschilderd. De kleur wordt bepaald door de architect. Het deurbeslag is standaard voorzien in aluminium. 

 

De klant heeft de mogelijkheid de binnendeuren aan te passen tegen een meerprijs, beperkt tot de technische mogelijkheden zoals 
bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te maken i.f.v. de door Galenhof BVBA 

geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. Minprijzen zijn niet mogelijk. 

 

OPMERKING: Galenhof BVBA bekijkt de mogelijkheden om integraal afgewerkte foliedeuren in een witte kleur te voorzien (geen 
schilderwerken meer noodzakelijk) en behoudt zich het recht om dit zonder goedkeuring van de klant als basis te implementeren in 
de appartementen. 
 

4.7.4 Trap - gemene delen 
De trappen in de residentie worden uitgevoerd in geprefabriceerde beton met antislipneus volgens de detailtekeningen van de 

constructeur. De trapleuning is in gepoederlakt metaal in een effen kleurtoon of inox. 

 

4.7.5 Keukens - appartementen 
De klanten bekomen een budget/particuliere handelswaarde (excl. BTW) voor het inrichten van hun keuken, volgens de hier 

onderstaande tabel: 

 

app. budget 

1.4 4.500 

1.2 4.500 

2.4 4.500 

0.4 4.500 

2.2 4.500 

0.1 5.000 

0.2 5.250 

1.1 5.250 

2.1 5.500 

1.3 5.750 

2.3 6.000 

0.3 6.250 

 

Deze keukens zullen minstens omvatten: 

• 1x kolomkast met deuren 

• 1x kast met 3 laden 

• 3x kast met deuren 

• 1x oven 

• 1x vaatwasser 

• 1x koelkast 

• 1x dampkap 

• 1x kookplaat 
 

De klant heeft de mogelijkheid de keuken aan te passen binnen het budget of tegen een meerprijs, beperkt tot de technische 

mogelijkheden zoals bepaald door Galenhof BVBA. De klant verbindt zich ertoe deze keuzes tijdig te maken i.f.v. de door 

Galenhof BVBA geprojecteerde voorlopige planning, dewelke wordt bepaald bij de aanvang der werken. Minprijzen zijn niet 
mogelijk. 

5 Buiteninrichting 

5.1 Algemeen 
De tuin zal worden aangelegd volgens de tekeningen en specificaties van de tuinarchitect die daartoe wordt aangewezen door de 
bouwheer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de tuinen voor privégebruik die uitsluitend bestemd zijn voor bepaalde 

appartementen op het gelijkvloers, en de gemeenschappelijke tuin. De werken omvatten de egalisering van de grond of, in 

voorkomend geval, de realisatie van het gewenste reliëf door de tuinarchitect, de aanvoer van teelaarde boven op de ingegraven 

constructies en de aanleg van beplanting die geschikt is voor de aard van de grond. Er wordt overwogen om een deel van de 
aanwezige bomen/beplanting te behouden. Dit zal steeds gebeuren na het nodige overleg en onderzoek. 
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5.2 Privéterrassen (gelijkvloers)  
De privéterrassen op het gelijkvloers (kant van de tuin) zijn duidelijk afgebakend, door middel van ofwel draadwerk, hagen of 

beplanting (naar keuze van de architect), waardoor de privacy van elk terras gegarandeerd is. De terrassen zullen naar 

verwachting met betontegels worden bedekt. 
 

5.3 Tuinen voor exclusief privé gebruik 
De tuinen voor exclusief privébezit zijn duidelijk afgebakend, onderling en tegenover de eventuele gemeenschappelijke tuinen of 

perceelsgrenzen, door middel van een ofwel een hekwerk ofwel een haag. De met gras ingezaaide oppervlakken hebben grond die 

gunstig is voor de groei van het gras. Op de terrassen zijn geen goten voorzien. Het onderhoud van een tuin voor exclusief 

privégebruik is ten laste van de eigenaar die er gebruik van maakt. Eventuele wijzigingen of inrichtingen van de tuin zijn steeds te 
overleggen met de andere bewoners, ten einde de uniformiteit van het geheel niet in het gedrang te brengen. 

 

5.4 Parkeerplaatsen bezoekers 
Er worden op het perceel 4 parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers. Het toegestane gebruik ervan zal door de aan te stellen 

syndicus worden vastgelegd in het huishoudreglement. Permanent privégebruik zal niet worden toegestaan. 

 

5.5 Planning 
De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 22 februari 2017. Deze werd door de provincie Antwerpen uitvoerbaar 

verklaard op 10 juli 2017.  
 

De werken zullen starten uiterlijk februari 2018. De duur maximale duur van de werken wordt geschat op 350 werkdagen zonder 

weerverlet. De gewenste voorlopige opleveringsdatum van de ontwikkelaar is evenwel 12 juli 2018. Deze termijnen en data dienen 

louter ter informatie, daar we kwaliteit hoog in het vaandel dragen.  
 

5.6 Voorlopige oplevering en PID 
Binnen de 3 maanden na voorlopige oplevering van de werken, zullen het postinterventiedossier (PID) en EPB-certificaat aan de 
klant worden overgemaakt. Dit dient door de klant te worden bijgehouden in functie van eventuele verdere verkoop van de 

wooneenheid (de notaris heeft dit nodig voor het verlijden van de akte). De voorlopige oplevering en de overdracht van de sleutels 

kan pas plaatsvinden nadat alle openstaande facturen zijn voldaan. Bij niet-betaling, behoudt Galenhof BVBA zich het recht om 

de voorlopige oplevering uit te stellen. In dit geval zullen alle gevolgen en de daarop betrekking hebbende kosten ten laste vallen 
van de koper. Er wordt tevens aangeraden om voorafgaand aan de voorlopige oplevering de nodige verzekeringen af te sluiten, 

dit in functie van brand, stormschade… 

 

5.7 Regels van de kunst 
Alle werken worden uitgevoerd door daartoe gespecialiseerde aannemers en/of ondernemingen volgens de regels van de kunst. 

 

5.8 Afmetingen en andere meldingen op plannen 
De tekeningen werden te goeder trouw door de architecten en raadgevende ingenieurs gemaakt op het ogenblik van de 

uitvoeringsstudies. De afmetingen die erop worden vermeld, zijn theoretische ruwbouw-afmetingen, zonder afwerking (afstand 
tussen muren vóór bepleistering), die niet gegarandeerd op de centimeter nauwkeurig zijn; er kunnen minieme verschillen optreden 

tijdens de uitvoeringswerken. Elk verschil naar boven of naar beneden dat binnen de in het algemeen toegestane afwijkingen van 5 

% blijft, zal ten nadele of ten voordele van de koper zijn zonder aanleiding te geven tot een prijsaanpassing.  

 

De oppervlakten van de appartementen die op de tekeningen worden vermeld, zijn berekend aan de hand van de meetnorm van 

de meetkundige schatters, namelijk:  
 Buitenmuren inbegrepen 

 Muren van de bijgebouwen voor de helft inbegrepen 

 Scheidingsmuren tussen appartementen voor de helft inbegrepen 

 Uitgespaarde gaten inbegrepen 
 Het meubilair, kasten en eventuele inrichting zijn op de tekeningen ter informatie weergegeven. Ze maken geen deel uit 

van de onderhavige verkoop.  

 

Met betrekking tot het keukenmeubilair zal een speciaal structuurplan voor de keuken apart worden geleverd. Dat laatste heeft de 
overhand op de opstelling van de meubelen die op de architectuurtekeningen wordt weergegeven.  

 

5.9 Documenten algemeen 
Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van de diverse referentiedocumenten geldt onderstaande volgorde van prioriteit: 
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 Verkoopovereenkomst 

 Commercieel lastenboek (onderhavig) 

 Verkoopplannen (overhandigd bij ondertekening voorlopige koopakte) 

 Eventuele technische tekeningen 
 

Voor alle precieze informatie over de afmetingen, de locatie van de technische voorzieningen en andere gelden de 

architectuurtekeningen als bewijs, rekening houdend met de over het algemeen toegestane afwijkingen. Elk ander document dat 

door de koper zou kunnen worden aangevoerd, zal niet in aanmerking kunnen worden genomen omdat het niet contractueel is. De 
eventuele tegenstrijdigheden tussen de bovengenoemde contractuele documenten en de documenten die in de basisakte of het As 

Built-dossier worden opgenomen, zullen als aanvaard en goedgekeurd door de koper worden beschouwd. De eventuele verschillen 

zullen desondanks geen kwaliteitsdaling van het materiaal met zich meebrengen. 

 

5.10 Voorrechten van de bouwheer, de architect en de ingenieurs 
De bouwheer behoudt zich, in voorkomend geval in overleg met de architecten en de studiebureaus, het recht voor om zonder 
voorafgaande kennisgeving details te wijzigen in de onderhavige beschrijving, om technische, logistieke, juridische, esthetische of 

economische redenen, of om het comfort van de toekomstige kopers te verbeteren. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op 

alle producten, grondstoffen, uitvoeringsmethoden, benodigdheden of merken die ter informatie in het onderhavige document 

opgenomen zijn.  
 

Op dezelfde wijze, en voor zover ze in onderhavig commercieel lastenboek vermeld zouden worden, worden de hieronder 

beschreven producten, grondstoffen, merken en/of types sanitaire of elektrische huishoudapparaten, tegelvloeren, faiences en 

vloerbedekkingen ter informatie vermeld en kunnen ze altijd worden vervangen door andere kwaliteitsproducten of -grondstoffen 
met vergelijkbare functies en prestaties. 

 

In elk geval is het de taak van de architecten en de raadgevende ingenieurs om toe te zien op de kwaliteit van de 

vervanggrondstoffen en -benodigdheden. 
 

Er wordt overeengekomen en aanvaard dat de bouwheer, in voorkomend geval in overleg met of op verzoek van de architecten 

en de studiebureaus, zich het recht voorbehoudt om bepaalde beschreven werken te wijzigen of te schrappen, als ze in bepaalde 

precieze gevallen overbodig of ontoereikend worden geacht. Deze wijzigingen brengen in ieder geval geen kwaliteitsdaling met 
zich mee. Op dezelfde wijze zullen er in voorkomend geval geen prijsaanpassingen kunnen worden geëist. 

 

5.11 Betrokken partijen 
Het ereloon van de ontwerpers is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan 

de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan 

tussenkomst van door de kopers aangestelde partijen, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieurs, zijn ten laste van 

de koper. 
 

5.11.1 Bouwheer 
Het project wordt gebouwd door een vennootschap speciaal opgericht voor deze ontwikkeling. 

 
 Galenhof BVBA 

 Pieter Vanbuel 

 Gouverneur Verwilghensingel 95/1.02 

B-3500 HASSELT 
 

5.11.2 Architect  
Betreffende architectuur, wordt het verdere ontwerp, de studie en het toezicht op de werken uitgevoerd door: 

 

 Urban Dots 
 Dhr. Ruben Hermans (of een door hem aangestelde derde) 

 Kunstlaan 10 

B-3500 HASSELT 
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5.11.3 Ingenieur Stabiliteit  
Betreffende stabiliteit wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door: 
 

 Nescon BVBA 

 Dhr. Niels Empsen 

 Leuvensesteenweg 285 
 B-3390 SINT-JORIS-WINGE 

 

5.11.4 Veiligheidscoördinatie (VC) 
Betreffende veiligheidscoördinatie wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door: 
 

X-Eco BVBA 

Dhr. Gert Vanden Boer 

Leonard Meesstraat 16 
B-3970 LEOPOLDSBURG 

 

Hierna “veiligheidscoördinator” genoemd. 

 

5.11.5 Energieprestaties (EPB)  
Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Voor de gebouwen waarvoor een aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning werd ingediend, gelden eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen). Galenhof 

BVBA heeft conform deze regelgeving een energieverslaggever aangesteld. Hierdoor kunnen wij garant staan voor een 
energiezuinig ontworpen appartement dat voldoet aan de eisen m.b.t. isolatiewaarden (K40), energieprestaties (E50), ventilatie 

en degelijke luchtverversing (zie ook ventilatieverslaggeving) in alle kamers. Betreffende energieprestaties wordt de studie- en 

verslaggeving uitgevoerd door: 

 
Adviesbureau Peeters GCV 

Mevr. Nicky Peeters 

Kloosterstraat 5 

B-2200 HERENTALS 
 

Hierna EPB-verslaggever genoemd. 

 

5.11.6 Ventilatieverslaggeving (VENTILATIE) 
Betreffende ventilatie wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door: 
 

X-Eco BVBA 

Dhr. Gert Vanden Boer 

Leonard Meesstraat 16 
B-3970 LEOPOLDSBURG 

 

Hierna “ventilatieverslaggever” genoemd. 

 

5.11.7 Algemene aannemer 
De algemene aannemer is momenteel onderwerp van onderhandelingen. Galenhof BVBA stelt de strengste eisen aan de 

uiteindelijke totaalaannemer, dewelke reeds diepgaand werd gescreend op vlak van referenties, solvabiliteit, kwaliteit en snelheid. 

 

5.12 Nutsvoorzieningen 
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, 
gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, TV/FM-distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste 

van de kopers. 

 

Het waterleidingnet van het gebouw wordt aangesloten op het openbare waterleidingnet. Dit wordt volgens de reglementen 
opgemaakt en door de desbetreffende openbare maatschappij uitgevoerd. De watervoorziening gebeurt met de verschillende 

individuele en gemeenschappelijke meters. De aansluitings- en verkavelingskosten voor deze meters, de abonnementskosten en de 

verbruikskosten worden verdeeld door de syndicus of de verkoper en zijn ten laste van de kopers. 

 
De individuele gasmeters worden geplaatst. De aansluiting- en verkavelingskosten voor deze meters en abonnementskosten 

worden verdeeld door de bouwheer of de syndicus en zijn ten laste van de kopers. 
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De individuele en gemeenschappelijke elektriciteitsmeters worden geplaatst. De aansluit– en verkavelingskosten voor deze meters 

en de abonnementskosten zijn ten laste van de kopers. De gemeenschappelijke delen worden verrekend volgens d e afname en 

verdeeld door de syndicus en de bouwheer. 

 
Telefoon- en teledistributie voor de appartementen worden voorzien per individueel appartement. Het in dienst stellen en de 

abonnementskosten zijn ten laste van de koper. De gemeenschappelijke delen worden verrekend volgens afname en verdeeld door 

de syndicus of bouwheer. 

 
Volgende individuele aansluitingen zijn voorzien: elektriciteit, water, telefoon, teledistributie en gas. De kosten voor de meters, 

tellerborden, etc., de aansluitingskosten op het openbaar net, de eventuele verkavelingskosten daartoe en alle andere installaties 

van – en constructies nodig voor de nutsmaatschappijen zijn ten laste van de koper. 

 
Dit geldt tevens voor de werken uit te voeren door andere openbare diensten en of nutsmaatschappijen. 

 

Bijkomend wordt op deze kosten een coördinatie fee van 10% aangerekend. 

 
Om praktische redenen zal de energieleverancier door de verkoper of aannemer worden vastgelegd, dit voor het eerste jaar na 

opening van de meters. 

 

De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen aan de bouwheer voldoen, op voorlegging van 
een factuur, ofwel rechtstreeks aan de nutsmaatschappijen. Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/ 

overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de 

nutsaansluitingen. 

 
De bouwheer zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische installaties in zijn opdracht laten uitvoeren en bij voorlopige 

oplevering een keuringsverslag aan de koper bezorgen. Als niet alle sanitaire eindtoestellen (kranen, douchekop, vaatwasser, 

spoelbak, ...) evenals het geheel waarin deze in verwerkt dienen te worden, via de bouwheer worden besteld, dan kan de sanitaire 

installatie niet gekeurd worden en kan bijgevolg het water bij oplevering niet in dienst worden gesteld. In voorkomend geval dient 
de koper zelf in te staan voor keuring en indienststelling van de sanitaire installatie. 

 

5.13 Materiaalkeuze, handelswaarden en merkaanduidingen 
De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren.  

 

Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de bouwheer 
tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel.  

 

Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de 

voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren enz.  
 

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene 

die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur 

technieken, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat 
deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog 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, ingevolge 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., behoudens voor de materialen die door de kopers 
worden gekozen in functie van de afwerking van hun privatieve delen.  

 

In het lastenboek wordt meerdere malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de 

particuliere verkoopprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskost is in deze waarden inbegrepen (tenzij expliciet anders 
vermeld).  

6 Wijzigingen op verzoek van de kopers 
Het ondertekenen van de voorlopige koopakte of het intrekken van een eventuele opschortende voorwaarde is het startpunt van 

elk verzoek om wijzigingen. Voordien mag geen enkel verzoek in aanmerking worden genomen. 

 

6.1 Wijze van uitvoering 
De in de onderhavige verkoopbeschrijving beschreven appartementen vormen een afgewerkt product, met inbegrip van het verven 

van de muren en plafonds van de privégedeelten, en met uitzondering van de inrichting, de verlichtingstoestellen, de elektrische 

huishoudapparaten (behalve de apparaten die op de keukentekeningen worden weergegeven) en het meubilair. 
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De door de koper verzochte wijzigingen zijn strikt beperkt tot de keuze van de binnenafwerkingen van de appartementen. 

Wijzigingen die betrekking hebben op de structuur van het gebouw, de belangrijkste technische installaties, de uitgespaarde gaten, 

de gevels, de dakconstructies of de gemeenschappelijke ruimten, en over het algemeen alle wijzigingen die een aanpassing van de 

stedenbouwkundige en milieuvergunningen vereisen, zijn niet toegestaan. 
 

Alle eventuele wijzigingen die door de koper worden verzocht, en die voor de bouwheer aanvaardbaar zouden zijn, zullen pas na 

de schriftelijke goedkeuring van de geraamde kostprijs van de verzochte verandering en na de goedkeuring, in voorkomend geval, 

van een verlenging van de opleveringstermijn van het goed worden uitgevoerd. 
 

Als bepaalde verzochte wijzigingen extra prestaties van de architecten of de raadgevende ingenieurs of een aanpassing van de 

(architectuur-, elektrische, verwarmings- of sanitaire) tekeningen met zich meebrengen, zullen die in rekening van de koper worden 

gebracht en vóór de uitvoering aan die laatste ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 

De bouwheer behoudt zich altijd het recht voor om op welk ogenblik tijdens de werken ook een verzoek om wijzigingen te 

weigeren, zonder die weigering te moeten motiveren.  

 

6.2 Keuze van de afwerkingen  
Afhankelijk van de datums die in definitieve planning opgenomen zijn, zal de koper zijn keuzes alleen bij de leveranciers maken die 
door de bouwheer in overleg met de algemene aannemer worden aangewezen. 

 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types verzoeken:  

 

6.2.1 Keuze van de standaardafwerkingen.  
Als de koper geen aanvullingen wenst ten opzichte van de basis, heeft die laatste toch de mogelijkheid om de volgende 

standaardelementen te kiezen:  

 Er worden meerdere tegelvloeren standaard aangeboden  

 Er zijn meerdere keuzes mogelijk met betrekking tot de keukens (kleur en handgrepen)  
 

De keuze binnen deze standaardelementen brengt geen prijssupplementen met zich mee. 

 

6.2.2 Wijzigingen van de basis 
Elke wijziging van de standaardkeuze kan meerkosten ten laste van de koper met zich meebrengen. Die laatste zullen hem of haar 

worden meegedeeld via een prijsopgave die wordt opgesteld door de verschillende onderaannemers, en zullen op het einde deel 

uitmaken van een aanhangsel van de voorlopige koopakte. 

 
Opgelet: de koper zal een forfait van € 250 excl. btw verschuldigd zijn voor administratieve en dossierbeheerskosten, zodra een 

dossier voor een verzoek om wijzigingen wordt geopend, tenzij anders overeengekomen. 

 

Daarnaast zal de koper een percentage van 10 % van het totaalbedrag (excl. btw) van alle wijzigingen, voor de coördinatiekosten, 
verschuldigd zijn voor elke keuze die afwijkt van de basis, tenzij anders overeengekomen. 

 

De koper krijgt 10 werkdagen bedenktijd om zijn of haar vragen over de prijsopgave te kunnen stellen, of zijn of haar opmerkingen 

over diezelfde prijsopgave te kunnen maken. Hij of zij zal de “voor goedkeuring” ondertekende afrekening vervolgens naar de 
contactpersoon moeten terugsturen, of zijn of haar goedkeuring op om het even welke andere manier (e-mail, post, ...) moeten 

overbrengen 

. 

Zonder reactie van de koper binnen die termijn zullen de wijzigingen als geweigerd worden beschouwd en zullen aan de basis geen 
wijzigingen worden aangebracht.  

 

Wanneer de koper geen gevolg geeft aan een verzonden prijsopgave, zal de verkoper van rechtswege, en zonder enige 

verplichting tot de verzending van een ingebrekestelling of brief, kunnen terugkeren naar de basis, mits die laatste kan bewijzen dat 
minstens één herinnering werd verzonden om de beslissing van de koper te kennen, in de vorm van een e-mail of een brief die zelfs 

niet aangetekend hoeft te zijn. 

 

6.2.3 Prestaties van de studiebureaus 
Als bepaalde wijzigingen prestaties van de studiebureaus – behalve de wijzigingen van tekeningen – met zich meebrengen, zal de 

koper een vast bedrag van € 100 (excl. btw) moeten betalen voor elk geraadpleegd studiebureau, tenzij anders overeengekomen. 

 

De kosten van de wijzigingen en het drukken van nieuwe tekeningen zullen ten laste van de koper zijn, te weten een vast bedrag 
van € 150 per architectuurtekening en € 75 per elektriciteitstekening, sanitaire tekening of verwarmingstekening, tenzij anders 

overeengekomen. 
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6.3 Lijst van de wijzigingen die in aanmerking kunnen worden genomen  
 Voor zover de techniek en de planning ze niet onmogelijk maken, zijn dit de wijzigingen die in aanmerking kunnen worden 

genomen:  

 Wijziging van de niet-dragende binnenwanden en van de plaats van de binnendeuropeningen.  

 Toevoeging en/of verplaatsing en/of wijziging van de afwerking van elektrische apparaten zoals schakelaars, 
contactdozen, lichtpunten, toevoeging van een alarm, domotica-installatie, een telecompaneel, ...  

 Plaats en/of keuze van het keukenmeubilair en/of de keukenapparatuur. Alleen de locatie van de afzuigkap, van de 

kookplaat en van de spoelbak/afwasmachine kan niet worden gewijzigd en blijft in overeenstemming met de weergave 

op de keukentekening.  
 Plaats en/of keuze van de sanitaire installaties.  

 Keuze van de vloerbedekkingen en muurfaiences.  

 

Opmerkingen:  
Technische voorzieningen zullen alleen in de niet-dragende binnenwanden kunnen worden aangepast. In de betonnen premuren of 

de draagblokken mogen geen boringen of uitsparingen worden gemaakt. Deze wijzigingen zullen bovendien maar mogelijk zijn 

voor zover de planning dat mogelijk maakt.  

 

6.4 Vervaldagen voor de keuzes van kopers:  
Bij het definitief worden van de planning zullen er vervaldagen worden opgesteld voor het maken van de keuzes. De kopers dienen 

deze te respecteren ten einde de uitvoeringsplanning niet in het gedrang te brengen. 
 

6.5 Afsluitingen en bezoek 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 bouwers of van de architect of van de 

vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren en met een maximaal van 2 bezoeken per 

appartement. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen 
risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af 

voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.  

 

6.6 Opkuis voor oplevering 
Het gebouw wordt éénmalig grondig schoongemaakt, voor de voorlopige oplevering. 
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7 Algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst: 
 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de facturen, bestelbonnen en andere documenten ondertekend voor akkoord door 
Galenhof BVBA (verkoper) en de klant (koper), zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn 
vermeld. 

2. De leveringstermijn of planning worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of planning geeft 
geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 

3. Klachten betreffende de uitvoering, levering of geleverde diensten dienen te gebeuren tijdens de voorlopige oplevering conform de wettelijke 
bepalingen. Worden ook beschouwd als integrale goedkeuring van de uitgevoerde werking: het betreden zonder toestemming van de en het uitvoeren 
van eendere welke werken (hoe klein ook) in de privatieve delen. 

4. Het protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het 
nummer van de factuur te vermelden. 

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar (binnen de 8 dagen) tenzij anders werd bedongen. 
6. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente 

verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00. 

7. In geval van annulatie van bestellingen/meerwerken is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de 
waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 50,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van de verkoper om een 
hogere schade te eisen. De eigenlijke koopovereenkomst valt niet onder dit artikel en is onderworpen aan de wettelijke bepalingen. 

8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. 
9. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging. 
10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij 

ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 
11. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen 

in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 
12. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen of diensten strekt zich niet verder uit dan deze van onze eventuele leveranciers. 
13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de 

koper afzonderlijk aangerekend. 
14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 
15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 

beschouwen 
16. Voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 
17. Geldigheidsduur offertes maximum 30 dagen. 
18. In geval van betwistingen is uitsluitend de rechtbank van koophandel te Antwerpen bevoegd. 
19. Op onze overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing. 

 

 
Dit lastenboek werd opgemaakt op 30/01/2018 en het bevat 20 genummerde pagina’s. De alhier beschreven afwerking heeft 

voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs:  

 BTW, bouwtaksen, registratie –en notariskosten 

 De definitieve aansluitingen (incl. coördinatie fee 10%) van water, elektriciteit, gas, telefoon, kabel-TV en riolering 
 Drukverhogingsinstallaties 

 Brandblusapparaten. Ingeval de overheid het plaatsen van brandblusapparaten zou opleggen, zullen alle kosten 

daaraan verbonden, namelijk huur- of aankoopprijs, de plaatsingskost en dergelijke, ten laste van de kopers vallen in 

evenredigheid tot hun aandeel in de gemene delen.  
 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper, elke pagina wordt ook 

geparafeerd door beide partijen. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij 

dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen 
andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld.  

 

 

Voor akkoord op     te Kontich. 
 

 

 

 
 

 

De Koper Galenhof BVBA 

 Pieter Vanbuel, zaakvoerder 


