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LIER, SCHOMSTRAAT

Een stijlvol gebouw met 26 hedendaagse
appartementen gelegen in een

doodlopende straat aan de ring, beschut
door een bomenrij en op wandelafstand

van het centrum van Lier.

Het gebouw ligt vlakbij de uitvalswegen
naar Antwerpen en Brussel en in de
nabijheid van het station en bushaltes.
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www.schom.be
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LIGGING

Lier, gelegen op de samen-
vloeiing van de Kleine en Grote
Nete, is een stad op
mensenmaat met een rijk
historisch verleden. Volgens de
overlevering staat het ontstaan
van Lier in nauw verbandmet de
figuur van de heilige Gummarus,
een veldheer en
grootgrondbezitter uit de eerste
helft van de 8ste eeuw en later
de patroonheilige van de stad. In
1212 worden aan Lier de
stadsrechten verleend door

HertogHendrik I van Brabant, en
worden stadsversterkingen
aangelegd. Dankzij de laken-
nijverheid, en het privilegie van
de veemarkt, kent Lier een grote
bloei in de 14de en 15de eeuw.

De stadmet zijn 36.000 inwoners
ligt niet ver van de E19, die
Antwerpen met Brussel
verbindt.

Naast een eigen stadsnet met
bussen, is er een vlotte treinver-
binding met Brussel, Antwerpen
en Leuven.

Naast zijn gezellige Grote Markt
en historische bezienswaar-
digheden (Zimmertoren, Begijn-
hof, �), staat Lier ook bekend
omzijn uitgaans-leven. Zo zijn er
vele cafés en restaurants in de
binnenstad, waarvan de meeste
gesitueerd zijn rond het
Zimmerplein, de Grote Markt en
de Eikelstraat.
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HEDENDAAGSE APPARTEMEN-
TEN IN EEN RUSTIGE STRAAT,
VLAKBIJ DE STADSKERN

Residentie De Schom te Lier is een stijlvol
gebouw met 26 hedendaagse appar-
tementen, ontworpen door het Turnhoutse
architectenbureau Louis Caron.

Alle verdiepingen zijn bereikbaar met een
lift, die bij de dakappartementen recht-
streeks in het woongedeelte uitgeeft.

De hedendaagse appartementen, met
privé-tuinen en ruime terrassen, zijn
voorzien van alle luxe en faciliteiten, die
wonen zorgeloos en aangenaam maken.



WAAROM VOOR RESIDENTIE DE
SCHOM KIEZEN?

Ruime living en keuken, aparte berging en
toilet, 1 tot 2 slaapkamers

Zonnige privé tuinen en terrassen

Ruime inkomhal en traphallen met na-
tuurlijk licht.

Appartementen zijn met een lift bereikbaar

Ondergrondse parkeergelegenheid met rui-
me parkings

Ruime (ondergrondse) bergingen

Fietsenstalling



ZUINIG MET HET MILIEU

De constructie en de gekozen materialen
maken dat het energieverbruik in het
complex tot eenminimumwordt herleid; de
EPB-peilnorm van 40 wordt dan ook
gemakkelijk behaald.

Door de waterrecuperatie wordt de
ecologische voetafdruk van de bewoners
verder verkleind.



IN ’T KORT

In residentie De Schom is het aangenaam
wonen en vertoeven!







TOTAALOPLOSSING

Een team van vaklieden dat er naar
streeft om u volledig te begeleiden
tijdens het bouwproces.

VASTGOED IS ONZE PASSIE

Wij zijndanooksteedsopzoeknaar
de nieuwste technieken, de
mooiste ontwerpen, de beste
materialen�

Daardoor kunnen wij u een kwa-
litatief hoogstaande woning aan-
bieden.

DUURZAAM BOUWEN

Anticiperend op toekomstige
trends, zijn wij ervan overtuigd dat
ecologisch bouwen op lange
termijn een aanzienlijke meer-
waarde biedt, zonder dat dit u op
korte termijn meer hoeft te kosten.

RESPECT VOOR DE OMGE-
VING

Onze woningen zijn niet enkel
esthetisch verantwoord, maar wij
streven er ook naar dat zij perfect
geïntegreerd zijn in de omgeving.

EERLIJK DUURT HET LANGST

Door een transparante prijszetting
en een kwalitatief hoogstaande
basisuitvoering met realistische
budgetten, komtuophet einde van
de rit niet voor verrassingen te
staan.

WAT HEBBEN MORETUS GROEP EN VAN
NIJLEN PROJECTONTWIKKELING TE
BIEDEN?
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VOORWOORD
Dit verkoopslastenboek heeft tot doel de kopers van een
appartement eenduidelijke enoverzichtelijke beschrijving te geven
vandekwaliteit vandebinnen- enbuitenafwerkingvanhetgebouw.

Als promotor hebben wij de ligging van het bouwperceel optimaal
benut om een kwalitatief hoogstaand woonproject te ontwikkelen.
Bereikbaarheid, groen, rust, veiligheid, degelijkheid, hoge
afwerkingsgraad en kwalitatief architecturaal concept, zijn enkele
van de elementen die het ontwerp van De Schom bepalen.

“Duurzaam bouwen, is bouwen voor de toekomst”, is het centrale
thema van het project. Het bouwproject werd zowel op
bouwtechnisch als op architecturaal vlak grondig bestudeerd. De
attractieve planopbouw, de binnenindeling, de doordachte keuze
van materialen en een gecontroleerde uitvoering staan borg voor
een optimaal comfort en woongenot.

Van harte welkom in De Schom!

BOUWHEER/PROMOTOR Moretus Groep NV
Buxuslaan 18
2940 Stabroek
www.moretusgroep.be

Van Nijlen
Projectontwikkeling BVBA
Turnhoutsebaan 194A
2460 Kasterlee

GRONDEIGENAAR Moretus Vastgoed Comm.V
Buxuslaan 18
2940 Stabroek

Archiles NV
Turnhoutsebaan 194A
2460 Kasterlee

ARCHITECT Architectenbureau Louis
Caron
Campus Blairon 480
2300 Turnhout

NOTARIS Didier Marynen
Hoogeind 33
2940 Stabroek

INFO & VERKOOP Heylen Vastgoed
Berlarij 19
2500 Lier

WERFCOÖRDINATIE BouwExperts BV
Putsesteenweg 93
2920 Kalmthout
info@bouwexperts.be

1. PROJECTTEAM
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BENADERENDE OPPERVLAKTEN VAN DE APPARTEMENTEN:

APPARTEMENT OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE TERRAS SLAAPKAMERS

0.1 104m² 10m² 2

0.2 74 m² 10m² 1

0.3 81 m² 10m² 2

0.4 64 m² 10m² 1

0.5 96 m² 10m² 2

0.6 71 m² 10m² 1

0.7 92 m² 10m² 2

1.1 72 m² 7m² 2

1.2 81 m² 11m² 2

1.3 88 m² 8m² 2

1.4 88 m² 8m² 2

1.5 89 m² 8m² 2

1.6 89 m² 8m² 2

1.7 90 m² 8m² 2

1.8 90 m² 10m² 2

APPARTEMENT OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE TERRAS SLAAPKAMERS

2.1 72 m² 7m² 2

2.2 81 m² 11m² 2

2.3 88 m² 8m² 2

2.4 88 m² 8m² 2

2.5 89 m² 8m² 2

2.6 89 m² 8m² 2

2.7 90 m² 8m² 2

2.8 90 m² 10m² 2

3.1 107m² 32m² 2

3.2 75 m² 32m² 1

3.3 126m² 34m² 2

2. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Residentie De Schom is een hedendaags appartementsgebouw,
bestaande uit 26 comfortabele appartementen, gelegen aan de ring
van Lier en op wandelafstand van het stadscentrum. De stijlvolle
appartementen met privétuinen en ruime terrassen, zijn voorzien
van alle faciliteiten, die wonen zorgeloos en aangenaam maken.

De appartementen variëren in oppervlakte van 64m² tot 126m² en
beschikken over één tot twee slaapkamers. De gelijkvloerse
appartementen beschikken over een privé-tuin.

Het terrein wordt met groen afgeschermd van de ring. Verder zijn
er individuele fietsenstallingen. De kelder-verdieping is vanuit de
woongelegenheden met de lift toegankelijk en is uitgerust met 29
autostaanplaatsen en private bergplaatsen. Verder wordt er ge-
meenschappelijke huisvuilberging voorzien.
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3. BOUWKUNDIG LASTENBOEK
3.1 Afbraak en voorbereidende werken

De Bouwheer/Verkoper zorgt voor:

› Afbraak en bouwrijp maken van het terrein.
› Inplanten van de werken.

3.2 Ondergrondse ruwbouwwerken
3.2.1 Funderingen
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect
zijn enkel hypothetisch enworden definitief bepaald door de studie
van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van
het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het
gebouw. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype,
afmetingen en betonkwaliteit. Conform het “Algemeen Reglement
op de Elektrische Installatie” wordt een aardingslus onder de
funderingen aangebracht.

3.2.2 Ondergrondse ruwbouwstructuur
Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen
worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de ingenieur sta-
biliteit.

De lift- en trapkern zijn voorzien in gewapend beton en/of
metselwerk.

3.2.3 Ondergrondsmetselwerk
De scheidingswanden tussen privatieve en gemeenschappelijke
delen, evenals de scheidingen tussen de ondergrondse lokalen
onderling worden uitgevoerd in betonblokken—dikte en druk-
sterkte volgens de richtlijnen van de ingenieur stabiliteit—deze
worden achter de hand gevoegd.

3.2.4 Voorzieningen tegen opstijgend vocht
Waar nodig worden vochtschermen voorzien.

3.2.5 Rioleringsnetten
Het rioleringsstelselwordtuitgevoerdvolgensdegeldendenormen.

Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn
voorzien in polyethyleen of PVC. Alle afvoeren in de appartementen
worden uitgevoerd in PVC. In de ondergrondse niveaus wordt het
PVC rioleringsstelsel zichtbaar opgehangen, zodanig dat
eenvoudige controle steeds mogelijk blijft. Het rioleringsstelsel
onder of in de funderingsplaat is uitgevoerd in polyethyleen met
gelaste verbindingen. Volgens de voorschriften van de bevoegde
diensten worden de nodige doorvoeren voor het binnenbrengen
van de nutsleidingen aangebracht en waterdicht afgewerkt. Het
rioleringsstelsel wordt aan een keuring onderworpen voor
oplevering.

3.3 Bovengrondse bouwwerken
3.3.1 Draagstructuur
De ganse structuur van het gebouw wordt berekend door een
ervaren bureau van ingenieurs stabiliteit. De structuur zal een
combinatie zijn van verschillende materialen zoals gewapend

beton, staal, metselwerk en hout met verschillende
bouwmethodes. Bij het bepalen van de diverse materialen zal
steeds rekening gehouden worden met de duurzaamheid en
brandveiligheid van het gebouw en met de impact ervan op het
leefmilieu.

De nuttige belasting op de vloeren bedraagt 2kN/m²

De maatvoering op de architectuurplannen kan worden aangepast
in functie van de berekening van de stabiliteit. Hierdoor zijn lichte
afwijkingen mogelijk.

3.3.2 Dragende wanden
De dragende wanden van het gebouw worden uitgevoerd volgens
de studie van de ingenieur stabiliteit en in het meest aangewezen
materiaal naar analogie met de rest van de draagstructuur. Daar
waarmogelijk wordt er gebruik gemaakt van prefabricatie en droge
bouwmethodes om de algehele kwaliteit van het gebouw te
verhogen.

Dit betekent dat de dragendewanden kunnenworden opgetrokken
in gelijmde snelbouw, kalkzandsteen of in CLT (cross laminated
timber). Niet dragende wanden kunnen mogelijks worden
uitgevoerd in gips- of cellenbetonblokken, in gelijmde snelbouw,
in gipskarton of eveneens in CLT.

3.3.3 Gevels
De gevels worden hoofdzakelijk uitgevoerd in parament-
metselwerk. De keuze van de gevelsteen, metselwerk-verband en

accenten worden bepaald door de verkoper in samenspraak met
het projectteam.

3.3.4 Thermische isolatie
Alle vloeren, daken en gevels worden voorzien van de nodige
thermische isolatie om te voldoen aan de geldende energie
prestatieregelgeving (EPB).Het streefpeil voor dezeappartementen
is een E peil van 40 wat voldoet aan de huidige doelstellingen
waardoor u als koper zeker bent van een laag energieverbruik.

3.3.5 Akoestische isolatie
De akoestiek in het gebouw, meer bepaald de lucht- en
contactgeluidisolatie tussen ruimten, de geluidsisolatie van de
gevel en van de technische installaties, is volledig conform de
Belgische Norm. Om normaal akoestisch comfort (conform de
basisnormen te verzekeren) worden volgens de aanduiding op het
plan de scheidingswanden tussen appartementen ontdubbeld
uitgevoerd met plaatsing van een daarvoor geschikte geluids-
isolatie ertussen.

De dekvloeren worden zwevend uitgevoerd op een akoestische en
thermische isolatie om contactgeluiden te minimaliseren (op de
gelijkvloerse verdieping wordt enkel chape op thermische isolatie
voorzien, aangezien men zich boven de kelder bevindt). Rondom
de chape wordt tegen de muren eveneens een isolerende strook
aangebracht, zodat chape en afwerklagen volledig onafhankelijk
zijn.

De koper of huurder mag in geen geval wijzigingen aanbrengen die
de akoestische kwaliteit beïnvloeden, zoals onder meer het
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doorboren van wanden, het plaatsen van luidruchtige toestellen,
het veroorzaken van contact tussen de zwevende chape en de
overige constructiedelen.

3.3.6 Rook- en verluchtingskanalen
Kanalen worden voorzien voor:

› Afvoer individuele verwarming op gas en aanvoer verse lucht
› Verluchting van badkamer, W.C., keuken en berging in het
appartement, via een ventilatiesysteem volgens de studie van
de energiedeskundige

› Geen afvoer voor dampkap, er dient gewerkt te wordenmet een
dampkap met koolstoffilter

› Geen afvoer voor droogkast (indien gewenst kunnen de kopers
een condenserende droogkast gebruiken)

3.3.7 Dakwerken
3.3.7.1. PLATTE DAKEN

Algemene opbouw:

› dragende vloerplaat
› hellingsbeton
› dampremmende laag
› isolatie in polyisocyanuraat (PIR)
› gemodificeerde bitumineuze dakdichting met gelaste naden
› hellingsbeton, dampremmende laag en isolatie kunnen
eventueel vervangen worden door een in afschot geplaatste
isolatie.

› Aan de opstanden worden de isolatieplaten mechanisch
bevestigd.

3.3.7.2. HELLENDE DAKEN
De hellende dakenworden uitgevoerdmet keramische pannenmet
allenuttigeofnoodzakelijke toebehorenzoalsnok-engevelpannen,
verluchtingspannen en dergelijke om een compleet geheel te
bekomen.

Typeenkleur vandepannenwordengekozendoorhetprojectteam.

De daken van de dakkapellen worden waterdicht gemaakt met
roofing, TPO of zink.

De structuur van het hellend dak kan worden uitgevoerd in
traditioneel timmerwerk of in geisoleerde sandwichpanelen. De
totale isolatiewaarde wordt vastgelegd door de studie van de
energiedeskundige en volgens de verplichte regelgeving.

3.3.7.3. DAKDICHTING BOVEN PARKEERGARAGE

› draagstructuur
› waterdichting
› Eventuele bescherming van de dakhuid: Op de waterdichting
boven de kelder wordt, op de delen die uit de bovenbouw
uitsteken, een beschermende laag beton geplaatst om
onbedoelde perforaties van de waterdichting te helpen
voorkomen.

3.3.7.4. DAKAFVOEREN
De zichtbare regenafvoerenworden uitgevoerd in gepatineerd zink.
De niet-zichtbare leidingen worden uitgevoerd in kunststof. De
terrassen worden aangesloten op de riolering.

3.3.8 Buitenschrijnwerk
3.3.8.1. RAMEN EN DEUREN IN ALUMINIUM OF PVC
De buitenramen en de buitendeuren worden uitgevoerd in
aluminium- of PVC profielen (kleurkeuze door de promotor in
overleg met de architect). Het beslag zal aangepast worden aan
de afmetingen en het gewicht van de onderdelen. Alle ramen en/of
deuren hebben een dorpel in blauwe hardsteen of aluminium,
uitgezonderd indien de ruwbouwdetaillering de dorpel overbodig
maakt. Alle beglazing in de woongedeelten wordt uitgevoerd in
super isolerende dubbele beglazing (U-waarde 1.0 W/m²K). Het
project voldoet aan de nieuwe glasnorm NBN S23-002.

3.3.8.2. BORSTWERINGEN AAN TERRASSEN EN
TERRASSCHEIDINGEN
Alle terrasleuningen en -scheidingen worden uitgevoerd in gelakt
metaal of aluminium op basis van de geldende veiligheidsnormen.
Dearchitect zal, in samenspraakmethet bouwteamdevormgeving,
de kleur en de oppervlaktestructuur bepalen. Muurafdekstenen,
indien van toepassing, zijn voorzien in hardsteen, architectonisch
beton of aluminium afdek-kappen.

3.3.8.3. ONDERGRONDSE GARAGE
De toegang tot de ondergrondse garage wordt voorzien van een
garagepoort met een afstandsbediening via een individuele zender
(1 zender per autostaanplaats).

Bij het openen van de garagepoort gaat de verlichting van de
parking aan. Na de doorgang van een voertuig sluit de poort
automatisch. Verkeerslichten staan in verbinding met de
garagepoort en regelen het verkeer op de inrit. Bij het verlaten van

de parking gaat de poort automatisch open door middel van
detectie van het voertuig.

3.3.8.4. TERRASSEN
Deterrassen,uitkragendopdegevels,wordeneventueeluitgevoerd
in geprefabriceerd beton. Kleur en oppervlaktestructuur worden
bepaald volgens de keuze van het projectteam.

3.4 Technische installaties
3.4.1 Videofoon en deuropener
Aan de algemene inkom wordt een bel en videofoon geïnstalleerd
alsook een geheel van brievenbussen. Daarnaast wordt elke privé
inkom voorzien van een bel. In elk appartement wordt nabij de
inkomdeur, een binnenpost voorzien met luidspreker, microfoon,
video en drukknop.

3.4.2 Liftinstallatie
Het gebouw beschikt over een aantal ruime, moderne liften
voorzien met een kooi conform de Europese richtlijnen. Deze liften
zijn rolstoeltoegankelijk.

De liftkooien en kooiwanden worden afgewerkt in harmonie met
de lifthal.

Bedieningspanelen:

› Op de gelijkvloerse verdieping: een digitale stand aanduiding
en richtingspijlen.

› Bij elke stopplaats op het bordes: één drukknop
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3.5 Elektriciteit
3.5.1 Algemeen
De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de
stroomleverende maatschappij en het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties (AREI). Voor het in gebruik nemen van het
gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als gemene delen,
gekeurd worden door een door de overheid erkend
controleorganisme. De verslagen van deze keuring worden
opgenomen in het post-interventiedossier.

3.5.2 Gemeenschappelijke delen
Voor alle gemeenschappelijke delenwordenpassende verlichtings-
armaturen gekozen door het projectteam. De verlichtingsscha-
kelaars zijn zowel voor het bovengronds als voor het ondergronds
gedeelte aangesloten op bewegingsmelders.

In de trappenhuizen, de lifthallen endeondergrondse garagewordt
een noodverlichtingsinstallatie voorzien volgens de keuze van het
projectteam.

3.5.3 Appartementen
Elk appartement heeft een afzonderlijke meter, welke opgesteld
wordt in een gemeenschappelijk meterlokaal. De individuele
verdeelborden staan in het appartement. Elk bord is voorzien van
automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30
mA).

De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type.
Een volledige videofoon verbonden met de inkom op het
gelijkvloers bedient alle appartementen en is gecombineerd met

de automatische deuropener van de algemene inkomdeuren. De
drukknop vandebelinrichting aande algemene inkomdeuren geeft
een verschillend geluidssignaal t.o.v. de drukknop aan de
inkomdeur van het appartement.

De installatie omvat geen verlichtingsarmaturen, noch lampen in
de privatieve delen, behoudens een terrasverlichting, volgens de
keuze van het projectteam.

De volgende lichtpunten en stopcontacten zijn voorzien:

Eetkamer/Salon

› 2 lichtpunten met elk 2 bedieningen
› 6 dubbele stopcontacten TV en Data-aansluiting
› Videofoon

Keuken

› 1 lichtpunt met 1 bediening, 3 dubbele stopcontacten.
› Stopcontact vaatwasser
› Stopcontact kookplaat
› Stopcontact dampkap
› Stopcontact oven
› Stopcontact koelkast
› Stopcontact diepvriezer

Berging

› StopcontactTV-modem
› Stopcontact wasmachine en droogkast
› Stopcontact CV ketel en ventilatieunit
› 1 lichtpunt met 1 bediening

Badkamer

› 2 lichtpunten met 1 bediening
› 2 enkele stopcontacten+voeding badkamermeubel

Toilet

› 1 lichtpunt met 1 bediening

Hal

› 1 lichtpunt met 2 bedieningen
› 1 stopcontact

Terras

› 1 lichtpunt met 1 bediening binnen in de woning.

Slaapkamer 1

› 1 lichtpunt met 1 bediening
› 3 dubbele stopcontacten TV en Data-aansluiting

Slaapkamer 2

› 1 lichtpunt met 1 bediening
› 2 enkele stopcontacten en 1 dubbel

Kelderberging

› 1 lichtpunt met deurschakelaar (gemeenschappelijke teller)

3.5.4 Sanitaire installatie
Alle leidingen van warm en koud water worden uitgevoerd in
aluminium/ Vernet Polyethyleen buis. Alle afvoeren in de
appartementen worden uitgevoerd in PVC bestand tegen hoge
temperaturen. De ganse installatie wordt conform de voorschriften
van de waterleverende maatschappij uitgevoerd met inbegrip van
de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren.

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de
berging in het appartement (volgens plan).

Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming.

Voor de totaliteit van de sanitaire toestellen, kasten en toebehoren
werd een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals
hieronder opgegeven. Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een
keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen,
opgegeven door de Bouwheer/Verkoper.

In de basisaankoopprijs van het appartement is dus begrepen:
levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen zoals
aangeduid op de verkoopplannen. Voor elk appartement is er een
basisopstelling opgemaakt. Indien er aan de basisopstelling
wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen
geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te
houdenmet een eventuele bijkomende kostenverrekening voor het
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gewijzigde leiding- en plaatsingswerk. Een verrekening zal worden
opgesteld door de bouwpromotor/aannemer.

Particulierprijzen voor levering van sanitaire toestellen excl.
BTW:

› € 3.000 per appartement

3.5.5 Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie
De centrale verwarming en warmwaterbereiding zijn individueel
en op gas. De individuele gasmeters worden opgesteld in een
gemeenschappelijk meterlokaal.

De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt:

Op de op plan aangeduide plaats wordt een gesloten conden-
serende hoog rendement (HR) Top wandgasketel geplaatst,
geluidsarm en economisch door zijn atmosferische brander met
eenmodulatie van 30% tot 109% vermogenmet weersafhankelijke
sturing met buitenvoeler. Deze gecombineerde condenserende
wandgasketel presteert een warmwaterproductie van

+/- 17 l/min, bij een temperatuursverschil van in- en uitstromend
water van 25°C.

Alle appartementen worden uitgerust met vloerverwarming, en dit
in elke ruimte. Alle wanden zullen hierdoor vrij blijven waardoor
een volledige benutting van de oppervlakte van het appartement
mogelijk is.

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de volgende
temperaturen: Bij een buitentemperatuur van ‒10 graden C.

› Hal 18 graden C
› Woonkamer/keuken 22 graden C
› Slaapkamers 18 graden C
› Badkamer 24 graden C

De volledige unit wordt gestuurd door middel van een
klokthermostaat voorzien van een digitale klok met
weekprogrammatie en een buitenvoeler zodat een optimale
economische werking bekomen wordt.

3.5.6 Ventilatie
Er wordt een ventilatiesysteem voorzien volgens de studie van de
energiedeskundige met luchttoevoer (pulsie) in de leefruimte en
de slaapkamers en mechanische afzuiging (extractie) in de natte
ruimtes zoals de keuken, de badkamer, het toilet en de wasruimte.
De technische omschrijving wordt opgenomen in de EPB studie.
Dit individueel ventilatiesysteem zal geplaatst worden in de privé
berging in uw appartement.

3.5.7 Keukeninstallatie
In de verkoopprijs van het appartementwordt een keuken voorzien
met een kastenensemble, een inox spoelbak en elektrische
toestellen met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven.

Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en
‒ toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant aangesteld
door de Bouwheer/ Verkoper. Indien er aan de basisinplanting

wijzigingen worden gevraagd, dient men uiteraard ook rekening
te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van
het wijzigende leiding- en plaatsingswerk.

Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken
excl. BTW:

› € 6.000 per appartement

3.6 Afwerking
3.6.1 Vloeren
3.6.1.1. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
De gelijkvloerse inkomhal en de liftbordessen op de bovengrondse
verdiepingen worden afgewerkt met tegelvloeren voorzien met de
nodige aangepaste plinten. In de inkomhal op de gelijkvloerse
verdieping wordt een ingewerkte vloermat voorzien. De vloer zal
gekozen worden door het projectteam in harmonie met de overige
gebruikte materialen en in overeenstemming met het residentiële
karakter van het gebouw.

De trappen worden voorzien in grijs prefab beton met ingewerkte
antislipneuzen.

De vloer van de ondergrondse verdieping (nl. parkings, kelder-
bergingen, keldergangen, enz.) wordt uitgevoerd in gepolierd
beton.

3.6.2 Privatieve delen
In de basisprijs van het appartement is de levering en de plaatsing
van stenen vloeren opgenomen voor de woonkamer, de hal, de
keuken, de badkamer, het toilet en de berging. De voorziene

particulierehandelswaardevoorde leveringvande tegels is 30€/m²
(excl. BTW) en voor de plinten 9 €/lm (excl. BTW). Er kan gekozen
worden voor parket indien tijdig beslist en tegen verrekening van
de kosten.

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij
de leverancier, opgegeven door de Bouwheer/Verkoper. Voor keuze
van tegels en/of parket met een hogere handelswaarde zal een
verrekening gebeuren. Bij bijzondere legpatronen of tegelformaten
en formaten met uitzonderlijk veel snijverlies omwille van de
plaatsingseisenwelkeafwijkenvandegewone standaardvloertegel
30x30 cm of 45x45 cm, geplaatst in recht verband, zal tevens een
verrekening worden opgesteld voor de plaatsingsprijs.

In de slaapkamers en voorkomend geval nachthal van de
appartementen wordt een chape voorzien, bekleed met een
laminaat en rondom voorzien van een plint. De particuliere
handelswaarde voor levering van zachte vloerbekleding is € 30/m²
(excl. BTW) en voor de bijhorende plinten € 10/lm (excl. BTW).
Eveneens kan de koper zelf, bij tijdige beslissing een keuze maken
bij de leverancier, opgegeven door de Bouwheer/Verkoper.

3.7 Wandafwerking
3.7.1 Gemeenschappelijke delen
De wanden van de gelijkvloerse inkomhallen, de lifthallen op de
bovengrondse verdiepingen en de trappenhuizen worden
bepleisterd en afgewerkt met meerlaags schilderwerk. De kleuren
worden bepaald door het projectteam. Voor de wanden van de
ondergrondse verdieping worden de metselwerken opgevoegd en
de wanden in beton krijgen geen verdere afwerking.
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3.7.2 Privatieve delen
Alle wanden van het appartement worden behangklaar opgeleverd
‒ hetzij d.m.v. bezetting opde snelbouwmetselwerken ‒ hetzij door
het voorzien van een glad afgestreken gyproc. De voorbereidende
werken voor het schilderen van de muren maken geen deel uit van
dit bestek.

In de badkamer worden standaard 10m² wandtegels voorzien voor
de afwerking van de douchewanden. De particuliere handels-
waarde voor levering van de wandtegels bedraagt € 30/m² (excl.
BTW). Bij bijzondere plaatsingspatronen of tegelformaten en
formaten met uitzonderlijk veel snijverlies omwille van
plaatsingseisen welke afwijken van de gewone standaard
wandtegel 15x15 cm tot 30x60 cm, zal tevens een verrekening
wordenopgesteld voor deplaatsingsprijs. Plaatsen vandecoratieve
strips of mozaïek zal telkens voorwerp zijn van een verrekening die
ter goedkeuring aan de koper zal worden overgemaakt voor de
uitvoering.

3.8 Plafondafwerking
De plafonds van de appartementen worden afhankelijk van de
ondergrond gepleisterd of bekleed met een gipskartonplaat. De
plafonds van de gelijkvloerse inkomhallen en de liftbordessen op
de bovengrondse verdiepingen worden uitgevlakt en geschilderd
opgeleverd. De onderkant van de prefab trappen worden geschil-
derd

Noot: de onderzijde van de vloerplaten in de kelder blijft in
beton met zichtbare voegen zonder verdere afwerking.

3.8.1 Binnenschrijnwerk
3.8.1.1. DEUREN

› De inkomdeuren van de appartementen zijn brandwerende REI
30schilderdeuren, inbraakwerendgevat ineenhoutenomlijsting
en voorzien van een driepunt slot met veiligheidscilinder en
kijkglas. De inkomdeur wordt aan de buitenzijde uniform
afgelakt volgens de kleurkeuze van het projectteam.

› Ze wordt voorzien van een kruk aan de binnenkant en een vaste
knop in aluminium aan de buitenkant. Deze deuren kunnen niet
worden gewijzigd door de kopers.

› De binnendeuren in de appartementen worden standaard
uitgevoerd in vlakke tubespan schilderdeuren, gevat in een
houten omlijsting en voorzien van een aluminium kruk.

› Indien tijdig aangevraagd kan de koper de privatieve deuren
wijzigen door een andere keuze te maken in de toonzaal van
de door de verkoper/promotor aan te duiden leverancier.

› In dit geval worden de nu voorziene deuren in mindering
gebracht voor een bedrag van 180 €/deur.

› De deuren van de privatieve ondergrondse bergingen zijn
eveneens vlakke schilderdeuren, gevat in een stalen of houten
omlijsting en voorzien van een cilinderslot en deurkruk. Het licht
in de berging gaat automatisch aan via een deurcontact.

› In de gemeenschappelijke delen worden volgens de vigerende
brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren
voorzien, afgeschilderd volgens de instructies van het
projectteam.

3.8.1.2. GORDIJNKASTEN
Er worden geen gordijnkasten voorzien in de basisuitrusting.

3.8.1.3. METALEN SCHRIJNWERK
De trapleuningen in de trappenhuizenworden uitgevoerd inmetaal
en afgewerkt met een poedercoating in een aangepaste kleur
bepaald door het projectteam.

3.8.1.4. AFWERKING INKOMHAL/LIFTHAL
De inkomdeur op de gelijkvloerse verdieping naar de inkomhal is
voorzien vanveiligheidsglas, deurpompensiertrekker. Dezedeuren
worden beveiligd met een elektrisch slot dat vanuit de
appartementen kan worden geopend.

3.8.1.5. SCHILDERWERKEN
Het inkomgeheel, het trappenhuis en de liftbordessen worden
geschilderd opgeleverd volgens afwerking en kleur naar de keuze
van het projectteam.

Noot: alle deuren worden langs de zijde van de gemeen-
schappelijke delen geschilderd in een kleur door het project-
team bepaald.

3.8.1.6. DIVERSEN

› In de appartementenwordt onderaan tussen de raamdagkanten
van alle ramen met een borstwering een natuursteen of
composiet raamtablet geplaatst.

› De brandbestrijdingsinstallatie wordt voorzien conform de
voorschriften van de brandweer.

3.8.1.7. BUITENAANLEG
Verharding, beplanting en verlichting zullen aangelegd worden
volgens het ontwerp van de landschapsarchitect in de voortuin-

stroken. De privatieve achtertuinstroken worden plantklaar
opgeleverd. De scheiding tussen de privatieve tuinen worden
gerealiseerd door middel van palen in zwart gemoffeld staal met
bovenbuis waartegen gaasdraad wordt gespannen in met zwarte
kunststof overtrokken staaldraad.
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4. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
4.1 Algemeen
De appartementen worden verkocht sleutel op de deur, volgens
de plannen en tekeningen van de architect en conform het
lastenboek die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het
verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet
voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende
documenten:

› De plannen hechtend aan de basisakte en in voorkomend geval,
de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte.

› Dit lastenboek dat, summier, de uit te voeren werken en de te
gebruiken materialen omschrijft.

› De notariële basisakte met het bijhorende reglement van de
mede-eigendom.

4.2 Plannen
De plannen welke aan de koper overhandigd worden, dienen als
basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. De plannen
werden te goeder trouw opgemaakt door de architect, na meting
van het terrein. De appartementen worden gebouwd volgens deze
plannen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van
stabiliteits- of technische studies. De verschillen welke zouden
voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwdworden
als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst
op één of anderewijze kunnenwijzigen of aanleiding kunnen geven
tot een eis tot schadevergoeding door één der partijen. Maten op
de plannen dienen dan ook te worden aanzien als « circa »-maten.

Noodzakelijke aanpassingen omwille van constructieve,
esthetische, stabiliteit, akoestische en/of technische redenen van
algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord
van de kopers.

Voorwatbetreftdeafwerkingvanhetgebouwendeappartementen
zijn de aanduidingen op de plannen en de afbeeldingen in de
brochure als louter indicatief te beschouwen.

4.3 Materialen, installaties of verwerking
De kwaliteit en het concept zijn principieel vast. De Bouwheer/
Verkoper behoudt zich het recht voor om de hieronder beschreven
materialen en/of installaties of de verwerking ervan te wijzigen in
overleg met het projectteam, zonder de kwaliteit te schaden.

4.4 Projectteam
Leden van het Projectteam kunnen door de Bouwheer/Verkoper
vervangen worden.

4.5 Prijsschommelingen van lonen en
materialen tijdens de werken,
uitvoeringswaarborg
De verkoopsprijzen zijn vast en definitief en er zal geen verhoging
toegepast worden voortvloeiend uit de schommelingen van lonen
en materialen, tenzij laattijdige betaling of andere redenen
veroorzaakt door de koper. Tot de voorlopige oplevering worden
de werken gedekt door een 100% bankgarantie conform de
wettelijke bepalingen ter zake.

In het verkoopslastenboek wordt melding gemaakt van
«particuliere handelswaarden» voor levering of levering en
plaatsing. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere
verkoopprijs op het moment van de uitvoering van de werken,
exclusief BTW, bij een door de Bouwheer/Verkoper aangeduide
leverancier en/of plaatser.

4.6 Erelonen architect, ingenieur, technische
studies
Het ereloon van de architect, ingenieur en/of de studiebureaus is
begrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van wijzigingen aan
de oorspronkelijke plannen gevraagd door de koper. Hiervoor kan
een bijkomend ereloon aan de koper worden aangerekend.

Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelden door
de koper, dus anderen dan de hiervoor vermelde architect en
ingenieur en/of studiebureau, zijn ten laste van de koper.

4.7 Wijzigingen
Dit lastenboek is met de nodige nauwkeurigheid opgesteld.
Desondanks dient voorbehoud gemaakt te worden voor eventuele
wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of
nutsbedrijven. De Bouwheer/ Verkoper behoudt zich het recht voor
die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk blijken bij de
uitvoering of indien dit om praktische, constructieve of andere
noodzakelijke technische redenen nuttig of noodzakelijk wordt
geacht, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde,
kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het gebouw en
de appartementen.

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te
brengen aan dit verkoopslastenboek, de plannen of de standaard
voorzieningen (de afwerking of de lay-out van zijn appartement),
moet hij dit schriftelijk aanvragen en kan dit slechts in de mate
dat de Bouwheer/Verkoper hierover zijn schriftelijk akkoord geeft.
Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie
van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen
zullen opgemaakt worden door de Bouwheer/Verkoper, de
hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald
lot. Voor elke planwijziging wordt € 500 ereloon in rekening
gebracht voor de architect.

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet
schriftelijk zijn bekrachtigd.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking
die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een
supplementaireplaatsingskost kanaangerekendworden.Bepaalde
wijzigingen in de afwerking kunnen aanleiding geven tot
termijnverlengingen van de voorlopige oplevering. Wijzigingen die
het uitwendige van het gebouw veranderen zijn niet mogelijk.

In dit verkoopslastenboek zijn alle afwerkingen duidelijk opge-
geven.

De koper verklaart dat het appartement gekocht werd met de
afwerking zoals in dit verkoopslastenboek beschreven zonder
verdere uitzonderingen, tenzij dit expliciet in het
verkoopslastenboek genoteerd werd en door de Bouw-
heer/Verkoper ondertekend.
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De koper stelt de Bouwheer/Verkoper 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/ Verkoper tot hem gericht in verband
met de totstandkoming van het 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/Verkoper of dat de koper de vrijheid laat aan de
Bouwheer/Verkoper betreffende keuze van materialen, kleuren,
enz.

4.8 Werfvreemde aannemers (niet aangesteld
door de Bouwheer/Verkoper)
Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit
te voeren op de werf (te verstaan vóór de voorlopige oplevering).

Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de
voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de
Bouwheer/ Verkoper (dit dient dan wel door de koper tijdig
gevraagd tewordenenmagal geplaatstebestellingen, uitvoeringen
en de werfplanning niet in het gedrang brengen) en deze staat dit
toe, dan zal de koper maximaal 70% van het aangegeven budget
kunnen recupereren.

Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper
en de Bouwheer/Verkoper uit het contract kunnen genomen
worden.

Indien de koper, zonder weten van de Bouwheer/Verkoper, zelf of
via derden werken uitvoert aan het goed voordat de voorlopige

oplevering plaatsvond, geldt dit als de aanvaarding van de
voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De
Bouwheer/Verkoper wordt in dit geval ontslagen van alle
verantwoordelijkheid en garantie tegenover de kopers voor wat
betreft zijn werk.

Ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de
voorlopigeoplevering.

4.9 Toegang tot de werf
Om veiligheidsreden is de toegang tot de bouwplaats ten strengste
verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van
de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming
heeft of vergezeld is van de Bouwheer/Verkoper of van de architect
of projectleider en dit uitsluitend tijdens de werkuren.

Het bezoek zal op eigen verantwoordelijkheid van de koper
gebeuren. Bij ongeval of enig ander incident zal deze zich niet
kunnen beroepen op eender welk recht van vergoeding, noch
vanwege de Bouwheer/Verkoper of diens afgevaardigde, noch de
aannemer of architect.

4.10 Taksen en belastingen
De kosten van registratie op het grondaandeel, de notariskosten
van de verkoopakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de
constructiewaarde en de bouw- en overheidstaksen zijn niet
inbegrepen in de verkoopprijs.

4.11 Aansluitingen & nutsvoorzieningen
De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, en
abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas,
elektriciteit, telefoon, riolering, T.V.-FM-distributie) en de diensten
van onderaannemers, die nodig zijn om deze aansluitingen te
realiseren, zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan
ook ten laste van de kopers. De kopers zullen op eerste verzoek
hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan de
Bouwheer/ Verkoper voldoen,opvoorleggingvaneen factuur, ofwel
rechtstreeks met de nutsmaatschappijen regelen, afhankelijk van
de situatie en gewoonten van de lokale maatschappijen.

De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-,
verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen van
de gemeenschappelijke delen worden evenredig verdeeld over het
aantal appartementen.

Voor de organisatie van alle aansluitingen rekent de aannemer/
promotor 10% aan als coördinatievergoeding. Het verbruik van de
algemene meter na aansluiting zal in evenredigheid doorgerekend
worden aan de koper.

Het eventuele verbruik, nodig voor het individueel droogstoken van
het appartement voor de plaatsing van onder andere parket,
keuken- en badkamermeubelen, binnendeuren is niet in de
verkoopprijs inbegrepen. De individuele meters voor gas, water en
electriciteit zullenonmiddellijk opnaamvandeklant gezetworden.

4.12 Stedenbouwkundige vergunning
De stedenbouwkundige vergunning voor de Residentie werd
afgeleverd door de stad Lier.

4.13 Oplevering
De koper zal door de Bouwheer/Verkoper aangezocht worden om
de woning op te leveren. De Bouwheer/Verkoper bepaalt het
ogenblik waarop de woning zich in staat van oplevering bevindt,
rekening houdendmet het feit dat kleine, nog uit te voeren werken
geenhinderpaal kunnen vormen voor de oplevering vandewoning.

De oplevering gebeurt ter plaatse in aanwezigheid van de koper
en de bouwheer waarbij een rondgang wordt gedaan en waarbij
de koper de mogelijkheid heeft zijn opmerkingen over te maken.
Alle zichtbare gebreken worden opgenomen in het proces verbaal
van voorlopige oplevering waarbij ook de termijn zal vermeld
worden, nodig voor de uitvoering van de opmerkingen.

Het pv van voorlopig oplevering inclusief de opmerkingen wordt
ter plaatse ondertekend door de koper, de Bouwheer/Verkoper.
Hierbij is de voorlopige oplevering een feit.

De definitieve oplevering wordt in principe automatisch verleend
één jaar na de datum van de voorlopige oplevering. De tienjarige
aansprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering van de
woning.
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Bij de voorlopige oplevering overhandigt de Bouwheer/Verkoper
een afrekening aan de koper. Als deze voldaan is wordt de sleutel
overhandigd en kan de woning in gebruik genomen worden.

Vanaf de dag van de voorlopige oplevering verbindt de koper er
zich toe de woning te verzekeren.

4.14 De appartementen zullen bezemschoon
worden opgeleverdmet verwijdering van
puin en afval
De aanvang van om het even welke werkzaamheden (betrekken
van het appartement, uitvoeren van de schilderwerken) door de
koper zal gelden als stilzwijgende oplevering en inbezitname van
dit eigendom.

De sleutelsworden, bij oplevering, overhandigd aande koper nadat
alle facturen voldaan zijn.

4.15 Zetting van het gebouw
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het
gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of
gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele
uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen. Indien
er na de voorlopige oplevering lichte barsten in de muren en de
plafonds verschijnen die zouden voortvloeien uit de normale
beweging van het gebouw of de uitzetting van de materialen, zal
er geen conceptie- of uitvoeringsfout op de Bouwheer/Verkoper,
deaannemer, de ingenieurof dearchitect verhaaldkunnenworden.

De herstelling van deze barsten, zal de koper voor zijn rekening
nemen.

4.16 Volmacht
De kopers geven onherroepelijk volmacht aan de Bouwheer/
Verkoper om namens hen de statuten van het gebouw te wijzigen
of te verbeteren, en te dien einde alle akten te ondertekenen, voor
zover deze wijzigingen of verbeteringen geen betrekking hebben
op hun privatief.

De koper zal op eenvoudige vraag zijn medewerking verlenen voor
het vervullen van alle formaliteiten welke nodig blijken voor de
oprichting van het gebouw, in het bijzonder voor de aansluitingen
van het gebouw op de riolering, gas, elektriciteit, enz.. of van alle
formaliteiten welke nodig kunnen blijken voor een onderzoek
“commodo et incommodo”, enz.

Door ondertekening van de verkoopsovereenkomst geeft de koper
aan de Bouwheer/Verkoper de toelating om in zijn naam deze
formaliteiten te vervullen.

4.17 Tegenstrijdigheden
De verkoopovereenkomst, dit lastenboek en de plannen vullen
elkaar aan. Indien er zich tegenstrijdigheden voordoen dan gelden
de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken
die niet expliciet vermeld staan in voormelde beschrijving zijn niet
in de verkoopsom inbegrepen. Zo behoort bijvoorbeeld het
meubilair, dat eventueel ter illustratie op de verkoopsplannen is
aangeduid, niet tot de verkoopprijs, evenals de omkastingen voor
technische toestellen en/of leidingen.

Dit lastenboekwerd opgemaakt op 27 september 2019 en het bevat
23 pagina’s.

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en
ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart
een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen
van wat in dit verkoopslastenboek vermeld is.
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Plaats en datum
VOOR DE VERKOPER

“Gelezen en goedgekeurd”
VOOR DE KOPER

“Gelezen en goedgekeurd”
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