
VERKOOPLASTENBOEK  

 

De volgende items zijn niet inbegrepen in de verkoopsprijzen: 

 tuinaanleg; 

 terrasaanleg; 

 schilderwerken in de woning; 

 aansluitkosten van de nutsmaatschappijen; 

 verlichtingsarmaturen. 

 

De vermelde verkoopsprijzen zijn prijzen exclusief BTW, registratierechten en andere kosten 

(zoals notaris-, akte-, opmetings-, verkavelingskosten). 

Zij zijn inclusief verkoopprijs bouwgrond, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie tot aan de 

oplevering en ereloon architect. 

 

 

1.  Administratieve bepalingen 

Plannen 

De plannen van de gebouwen , die aan de kopers overhandigd worden, zijn door Interleuven 

opgemaakt te goeder trouw. 

Als er zich bij de uitvoering minieme verschillen voordoen, zowel in min als in meer, zullen deze 

beschouwd worden als aanvaardbare verschillen die in geen geval de eis tot welkdanige 

schadevergoeding door één der partijen rechtvaardigen. 

De meubels en toebehoren op sommige plannen zijn louter informatief. 

 

Lastenboek 

De verkoper behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van het huidige verkooplastenboek 

te wijzigen indien dit nodig geacht wordt door de architect of voorgesteld door de bevoegde 

administratieve overheden. 

 

Materialen 

De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de 

beschrijving zijn aangegeven. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht 

om wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen 

nadeel berokkenen aan de in het verkooplastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen 

zullen zich in principe slechts voordoen om gefundeerde economische en/of commerciële 

redenen. 

 

Werken door derden 

Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, door derden te laten 

uitvoeren vóór de definitieve overname van het gebouw. 

 

Werf 

De koper heeft enkel toegang tot de werf na schriftelijk akkoord en in gezelschap van een 

afgevaardigde van Interleuven en dit op eigen risico ingeval van een ongeval. 

 

 

 

 

 



2.  Opbouw en uitrusting van de gebouwen 

De woningen worden gebouwd volgens het klassieke systeem van dragend metselwerk en 

worden afgewerkt met een gevelsteen in rood-bruin genuanceerde baksteen in 

dunbedmorteluitvoering.  

 

Alle woningen zijn, omwille van duurzaamheidprincipes en om het energieverbruik te beperken, 

goed geïsoleerd en voldoen aan de EPB-regelgeving. Zo bestaat bv. 

 het buitenschrijnwerk uit thermisch onderbroken aluminium raamprofielen en een isolerende 

beglazing met een  U-waarde van 1,1 W/m²K. 

 

De platte daken worden afgewerkt met een dakbedekking in bitumen.  

 

De dorpels van de deuren en van de ramen tot op de grond worden uitgevoerd in blauwe 

hardsteen , de overige dorpels worden uitgevoerd in aluminium.  

 

De garages worden afgesloten door een sectionaalpoort (niet van toepassing voor de woningen 

met een carport : woningen 3 & 4).  

 

 

3.  Binnenafwerking 

Bepleistering 

Alle gemetste binnenwanden en plafonds , met uitzondering van de garages en de bergingen 

(eveneens de bergingen in woningen 3 & 4) , worden bepleisterd.  

 

Bevloering algemeen 

De vloerbekleding wordt aangebracht op een zwevende dekvloer. 

 

Faïencebekleding 

De badkamers worden afgewerkt met faïencetegels tot tegen het plafond.  

 

Binnendeuren 

Alle binnendeuren zijn van het type ‘geplamuurde vlakke schilderdeuren’, geplaatst in een 

deuromlijsting uitgevoerd in vochtwerende, hoge densiteit MDF. 

 

Trap 

De trap in de woningen is van het type houten trap (gesloten uitvoering in woningen : 7 – 8 – 

3 – 4 – 5 – 6 ; open uitvoering in woningen 1 – 9 – 10 – 11 – 2).  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Sanitaire installatie 

De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de geldende normen. 

 



Er is een regenwaterput voorzien van minimum 7000 l, alsook een stekkerklare 

éénpompswatervoorzieningsinstallatie voor volautomatische regenwatervoorziening, 

aangesloten op de toiletten. 

 

Er is een aan- en afvoerleiding voorzien voor een wasmachine in de berging. 

 

 

5.  Elektriciteit 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen (ARAB en AREI), 

aangevuld met de voorschriften van de betrokken nutsvoorzieningenmaatschappij. 

 

Alle schakelaars en contactdozen zijn van een gekeurd type, kleur wit. 

 

Naast de gewone verdeelkringen zijn er speciale verdeelkringen voorzien voor wasmachine, 

droogkast, afwasmachine, oven en kookplaat. 

 

Er zijn in ruime mate stopcontacten voorzien, logisch verspreid over de verschillende lokalen 

(in totaal worden minimum 41 stopcontacten voorzien). 

 

Alle lokalen zijn voorzien van lichtpunten, maar géén verlichtingstoestellen, behalve de TL 

verlichtingsarmaturen in de garages en per woning één buitenarmatuur tegen de achtergevel.  

 

Er is een draadloze elektronische radiogong voorzien. 

 

Er is een contactdoos voor telefonie. 

 

 

6.  Centrale verwarming 

De centrale verwarming van de woning wordt voorzien door middel van een hoogrendement- 

condensatie - gasketel van het gesloten type met dubbele schouwpijp. 

 

In alle ruimten zijn standaard radiatoren of vlakke plaatradiatoren met thermosstatische kranen 

voorzien.  

 

De verwarmingsketel heeft een weersafhankelijke sturing en modulerende brandersturing. De 

verwarmingsketel levert bovendien het sanitaire warm water. 

 

Er is een regelunit met wandmontage in de leefruimte voorzien met binnencompensatie, 

bevattend: 

 digitale klok met weekprogramma; 

 individueel programma in te stellen per dag; 

 antivriesbeveiliging tijdens nachtverlaging; 

 party-, zondags- en vakantieregeling; 

 dag/nacht-temperatuur, vorstbeveiliging, zomer/winter-schakeling; 

 vakantieprogramma. 

 

 

7.   afwerking 

Bevloering 



De woningen hebben in de inkomhal , WC , keuken , badkamer berging en garage (indien 

aanwezig) een vloer bestaande uit keramische tegels. De plinten zijn aangepast aan deze 

keramische tegelvloer.  

De eethoek en zithoek , slaapkamers en nachthal/studeer/speelruimte worden uitgevoerd in 

laminaat.  

 

Keukeninrichting 

Er is een moderne keuken voorzien, inclusief hoogwaardige elektrische keukentoestellen. 

De kastdeuren en ladefronten zijn uitgevoerd in houtspaanplaten van hoogwaardige kwaliteit , 

afgewerkt met een stratifiëlaag , 0.9 mm dik , kleur wit.  

De volgende elektrische toestellen zijn voorzien: oven, vaatwasmachine, vitrokeramische 

kookplaat, dampkap en koelkast. 

Er is een spoelbak voorzien met keukenmengkraan. 

 

Badkamers 

De badkamers zijn uitgerust met sanitaire toestellen van uitstekende kwaliteit, wit van kleur. 

Het badkamermeubel bevat twee lavabo’s ,  een onderbouwkast met laden en een bovenkast 

met spiegel en verlichting. 

Het ligbad is in acryl. 

De closetpot is van het type ophang WC met voorwandinstallatie en spaarknop. 

Op alle sanitaire toestellen zijn ééngreepsmengkranen met keramische schijven voorzien.  

 

 


