
Dit verkooplastenboek heeft tot doel de kopers 

een duidelijke en overzichtelijke beschrijving 

te geven van de kwaliteit en afwerking van de 

woningen.

Als bouwbedrijf willen wij een  

HOOG KWALITATIEF WOONPROJECT  

realiseren. Het architecturale concept en de hoge 

afwerkingsgraad zijn termen die het ontwerp  

bepaald hebben.
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HEURNESTRAAT / GRAAF VAN LANDASTRAAT

9700 OUDENAARDE - EINE



De planopbouw, de binnenindeling en doordachte  

materiaalkeuze staan borg voor een optimaal  

comfort en een tijdloze uitstraling.

Deze beschrijving van de werken en materialen  

maakt integraal deel uit van de verkoopover-

eenkomst. De koper verklaart akkoord te 

gaan met de hierin omschreven 

werkwijze en bouwplan.
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WOONKWALITEIT IS 

EEN BELANGRIJK 

UITGANGSPUNT



BESCHRIJVING VAN 

MATERIALEN EN 

UITRUSTING
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01  \\GROND- EN 
FUNDERINGSWERKEN
De uitgravingen worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de 

funderingswerken en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.

De uitvoering en de wijze van funderen wordt bepaald door het studiebureau, 

aangeduid door de projectontwikkelaar, in functie van de aard der gronden.

Er wordt een aarding voorzien voor de elektrische installatie.

02  \\MUREN
BUITENMUREN
De buitenmuren zijn ± 28 cm dik en hebben de volgende samenstelling:

- aan de buitenzijde een handgevormde Benor gekeurde gevelsteen Leto met voeg 948.

- een laag staalvezel beton van ± 5,8 cm met de nodige bewapening.

- een isolatielaag uit polyurethaan van 10 cm (volgens huidige EPB-norm) 

- een laag lichtbeton van geëxpandeerde klei van ± 8 cm.

Gevelbekleding in Unicus Ayous zwart is voorzien op de voorgevel volgens plan en

 gevelbekleding in aluminium zwart tussen de beide garagepoorten.

De tuinmuren tussen de woningen zijn voorzien in gevelsteen en afgewerkt met een arduinen 

deksteen.

Rondom de woning wordt een plint voorzien in gevelsteen.

BINNENMUREN
De binnenmuren zijn 10 cm of 15 cm dik volgens hun draagfunctie in het gebouw. 

Ze zijn vervaardigd in lichtbeton van geëxpandeerde klei.

Alle verticale buizen van elektrische leidingen zijn ingegoten evenals de 

aftakdozen.

AFWERKING
De buiten- en binnenmuren worden manueel uitgeplakt (behangklaar) met 

uitzondering van de zolderruimte van de buitenste woningen. De plafonds in beton 

worden afgewerkt met 2 lagen spuitplamuur. De dagkanten van ramen en deuren 

worden uitgeplakt.



03  \\BLAUWE HARDSTEEN
Ramen hebben een dorpel in geschuurde blauwe hardsteen van 5 cm dikte, 

voorzien van een muuropstand en druipgoot. Deuren hebben een dorpel met een 

dikte van 8 cm in geschuurde blauwe hardsteen met een muuropstand.

04  \\DAKWERKEN EN PLAFONDS
De dakhelling bedraagt 45°. Het hellend dak bestaat uit op voorhand gemaakte dakschilden 

in dennenhout, gedrenkt in een houtbeschermingsproduct met goedgekeurd milieuattest. 

Topgevellat en muurlat zijn voorzien in PVC zwart. Tussen de dakbenen, wordt een isolatielaag van 

18 cm verbeterde minerale wol met dampscherm aangebracht, conform plan. Hierop komt een 

waterdicht ademend vlies.

De dakbedekking bestaat uit Benor gekeurde dakpannen Eternit Horizon bruin. 

Ze worden geplaatst met haken. Alle nodige hulpstukken zijn daarbij voorzien.

De plafonds in hout worden afgewerkt met gipskartonplaten..

05   \\ZINKWERK
De hanggoten en de regenwaterafvoeren zijn voorzien in Anthra-zinc en hebben een vierkante 

vorm (8cm op 8cm). 

06   \\BUITENSCHRIJNWERK
BUITENSCHIJNWERK IN PVC - KLEUR WIT/ZWART

De deuren en ramen worden in eigen atelier gemaakt. Ze worden vervaardigd 

met  holle proielen die worden verstevigd met een gegalvaniseerd staalproiel. 

Deze holle proielen worden vervaardigd uit geëxtrudeerd slagvast hard PVC en  

hebben de technische goedkeuring voor Belgïe (Butgb), Nederland (KOMO) en 

Frankrijk (CSTB-NF). 

De gekleurde proielen worden wit geëxtrudeerd en voorzien van een opgelijmde 

Renolitfolie - kleur zwart RAL 9005.

De schuiframen (4 stuks), zijn op het gelijkvloers zijn voorzien van een verzonken 

onderregel.
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De voordeur wordt uitgevoerd in gezandstraald glas.

Garagepoorten (2stuks) worden uitgevoerd als een sectionaal poort - kleur SVV efen zwart - met 

elektrische bediening (motor / zender / ontvanger)

De  dakvlakvensters zijn van het merk VELUX - afmetingen: 114cm x 118cm.

07 \\GLASWERK
Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (k-waarde 0.9 - 1.0 W/m²K).

Zonwerende beglazing is voorzien op de achtergevel.

08  \\VENTILATIE-SYSTEEM C+®EVO2  
MET HEALTBOX 3.0 - SMARTZONE
NATUURLIJKE TOEVOER

De natuurlijke toevoer van verse lucht in de droge ruimtes gebeurt door middel 

van zelfregelende kleproosters op het schrijnwerk van het type Invisivent. 

MECHANISCHE AFVOER

Het basispakket van de mechanische afvoer bestaat uit een ventilatie-unit en 4 

afzuigmonden (toilet, keuken, badkamer en wasplaats) en 1 nachtelijke afzuigmond 

per slaapkamer (max. 3 slaapkamers). De afzuigmonden zijn middels een 

kanalensysteem aangesloten op de ventilatie-unit. De regeling van de debieten 

gebeurt automatisch door middel van vochtsensoren die ingebouwd zijn in de unit. 

Het hele systeem kan door middel van een app aangepast worden aan de eigen 

behoeften. 

BLOWERDOOR TEST

Tijdens het bouwen wordt er aandacht besteed aan luchtdicht bouwen.  

Na voltooiing van de werken wordt er een “Blowerdoor test” uitgevoerd  

en een Energie Certiicaat uitgereikt.

09  \\MAATREGELEN INZAKE 
DUURZAAMHEID EN EPB
De constructieve Danilith bouwelementen zijn ontwikkeld in functie van de meest recente 

wetgeving, zodat onze woningen voldoen aan de normen en deze in vele  

gevallen zelfs overtrefen.



10  \\ ISOLATIE
Vloerisolatie gelijkvloers: 10 cm gespoten PU.

Akoestische matten tussen vloeren: GVL-V01 voor alle woningen en 

V01-V02 voor middelste woningen

Muurisolatie: polyurethaan schuim 

van 10 cm dik + partywall

van 5 cm tussen de woningen.

Dakisolatie: Isocomfort 32  

van 18 cm dik.

Alles volgens huidige  

EPB norm
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11  \\ELEKTRICITEIT
De volledige afwerking van de elektrische installatie is voorzien met uitzondering  

van de apparaten. Alle kringen zijn uitgerust met automatische zekeringen en verliesstroom-

schakelaar. De elektrische installatie wordt gekeurd door een erkende onafhankelijke 

keuringsorganisatie. De volledige elektrische installatie is ingewerkt. De plaatsing van de 

lichtpunten, schakelaars en stopcontacten wordt bepaald volgens de wensen van de bouwheer.

Een optische rookmelder is voorzien op het gelijkvloers en op de 1e verdieping.

Verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien.

De keuring van de elektriciteit is voorzien door de aannemer.

In de middelste woningen (woning C2 en C3) worden de elektrische leidingen doorgetrokken naar 

de zolder, voor latere uitbreiding.

12  \\SANITAIR
DE VOLLEDIGE SANITAIRE INSTALLATIE IS VOORZIEN,  
ALS VOLGT:
De waterleidingen in een meerlagenbuis kunststof-alu vanaf de watermeter  

(geplaatst binnenin de woning), via collectoren tot aan de sanitaire voorzieningen zoals verder 

beschreven.

De toevoer van warm en koud water en de afvoer van de keuken, lavabo, bad, douche.

De toevoer van koud water en de afvoer voor de wasmachine, handwasbak en wc (2x). De vaatwas 

wordt aangesloten op de spoeltafel.

De toevoer van koud water voor de verwarmingsketel en dienstkraan.

Een drukregelaar aan de teller is voorzien.

In de middelste woningen (woning C2 en C3) worden de sanitaire leidingen doorgetrokken naar 

de zolder, voor latere uitbreiding.

De keuring van het water is NIET voorzien door de aannemer.



VOORZIENE SANITAIRE TOESTELLEN PER WONING  
INCLUSIEF PLAATSING VOLGENS PLAN :

DOUCHE 160/90 - thermostatische kraan en 

doucheslang – douchewand  

BAD 175/75 - gechromeerde ééngreeps-

mengkraan en doucheslang

 

 

LAVABO 70 cm met lade, spiegel, LED-verlichting 

en gechromeerde ééngreepsmengkraan (exclusief 

kolomkasten) - kleur te kiezen uit standaard 

gamma voorgesteld  

door de aannemer

 

HANGTOILET  

Duravit D-code  

met 1 toets

 

HANDWASBAK  

gechromeerde koudwaterkraan  

met spiegel
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13  \\VERWARMING
TEMPERATUREN

De verwarmingsinstallatie is berekend op volgende temperaturen:

Bij een buitentemperatuur van –10°C:

Inkomhall 18°C

Living  22°C

Keuken  20°C

Slaapkamer 18°C

Badkamer 24°C

Indien er ruimtes hierboven niet voorzien zijn, worden de betrefende radiatoren 

niet verrekend.

CENTRALE VERWARMING MET EEN WARMTEPOMP

De verwarming van de woningen is voorzien met een lucht-water warmtepomp. Een lucht-

water warmtepomp zet de buitenlucht, op een energiezuinige manier, om in warm water voor 

je sanitair en/of centrale verwarming. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele 

verwarmingsketel en maakt gebruik van aardgas en stookolie overbodig. Het is een all-electric 

opstelling.

Deze opstelling is eveneens voorzien van een actieve koeling.

Op het gelijkvloers wordt vloerverwarming voorzien.

Een regelset, klimaatthermostaat en schakelmodule zijn voorzien.

Op de verdieping komen ventilo-convectoren, met vlak voorpaneel en muuraansluiting.

In de middelste woningen (woning C2 en C3) worden de verwarmingsleidingen doorgetrokken 

naar de zolder, voor latere uitbreiding.

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

Fotovoltaïsche zonnepanelen (28 stuks) zetten direct en indirect zonlicht onmiddellijk om 

in gelijkstroom. De door de zon opgewekte elektriciteit wordt door omvormers omgezet in 

wisselstroom. Dit is bruikbare elektriciteit. Wanneer de hoeveelheid opgewekte elektriciteit niet 

volledig kan geconsumeerd worden, dan wordt de rest in het net geïnjecteerd. Ieder zonnepaneel, 

in kleur zwart, geeft 295 Watt Piek (Wp).

Voor de buitenste woningen (woning C1 en C4): 8 zonnepanelen/woning

Voor de middelste woningen (woning C2 en C3): 6 zonnepanelen/woning



14  \\VLOERBEKLEDING 
ONDERVLOER

Er wordt een efen ondervloer uit zand en cement voorzien van ± 7 cm dik, op het gelijkvloers, 

de 1e verdieping en in woning C2 en C3 ook op de 2e verdieping.

VLOERBEKLEDING: 
 Op de efen ondervloer wordt een volkeramische tegel (45 x 45) (slijtklasse 4 of 5 - 1ste keus)   

aangebracht. Te kiezen uit het standaard gamma voorgesteld door de aannemer.

 De vloeren hebben een handelswaarde tot 35€/m2.

 In de slaapkamers en in de nachthal  wordt er laminaat voorzien.

PLINTEN
Er zijn keramische plinten voorzien in de gevloerde plaatsen.

15 \\FAIENCE
Er is 6,75 m2 faïence voorzien per woning voor de 2 wanden in de douche. 

Te kiezen uit het standaard gamma voorgesteld door de aannemer

De faience heeft een handelswaarde tot 30€/m2



1515

16  \\DEUREN
BINNENDEUREN

Voorzien van schilderdeuren uitgerust met:

- Een slot, geplaatst in de deurversterking

- Een standaarddeurkruk

- Drie scharnieren met een stalen scharnierpin 

- Zonder behandelingslaag

- Breedte 93cm rolstoeltoegankelijk

Een beglaasde binnendeur (breedte 103cm) in helderglas is voorzien tussen de 

inkom en de living voor de buitenste woningen (woning C1 en C4).

Een dubbele beglaasde binnendeur (breedte 160cm) in helderglas is voorzien 

tussen de inkom en de living voor de middelste woningen (woning C2 en C3).

De uitbekleding en omlijsting van alle deuren zijn voorzien.

Gezien er tussen de droge en de natte ruimtes luchtcirculatie moet zijn zullen de 

binnendeuren ongeveer 8 mm van de vloer hangen.

17  \\TRAPPEN
BUITENSTE WONINGEN (WONING C1 & C4):

2 houten trappen met kwartwentel met gesloten treden en plankleuning zijn 

voorzien: 0 > 1

Schuiftrap naar zolder in de houten roostering is voorzien: 1 > 2

MIDDELSTE WONINGEN (WONING C2 & C3):

2 houten trappen met draai 90° met gesloten treden en plankleuning zijn voorzien: 

0 > 1

2 houten trappen U-vorm met gesloten treden en plankleuning zijn voorzien: 1 > 2

18  \\KEUKEN
Er is een keukenbudget van 5000 EUR (excl. BTW) voorzien per woning

We werken samen met de keukenbouwer Ixina, met het iliaal te Oudenaarde.

Dit budget dient volledig opgenomen te worden bij de voorgeschreven leverancier.

Bij gebreke zal er een winstderving aangerekend worden van 25%.



Lastenboek Aanvulling 

11 ELEKTRICITEIT 

de volgende basisuitrusting is voorzien: 

INKOM  - 1 lichtpunt dubbele richting 
   - 1 stopcontact  
   - 1 bel 

WC   - 1 lichtpunt enkele richting  

LIVING  - 1 lichtpunt enkele richting 
   - 1 lichtpunt dubbele richting 
   - 6 stopcontacten 
   - 1 aansluiting TV 
   - 1 aansluiting telefoon 

KEUKEN  - 1 lichtpunt dubbele richting 
   - 6 stopcontacten ( 3 vrij , 1 voor dampkap, 1 voor frigo en 1 voor oven) 
   - 1 stopcontact direct voor elektrisch vuur 
   - 1 stopcontact direct voor wasmachine of vaatwas 

BERGING  - 1 lichtpunt enkele richting 
   - 2 stopcontacten 
   - 1 stopcontact direct voor wasmachine of vaatwas 

GARAGE  - 1 lichtpunt dubbele richting 
   - 5 stopcontacten ( 2 vrij , 1 CV en 2 aan bord voor modem) 

BUITEN  - 2 lichtpunten enkele richting  

NACHTHAL  - 1 lichtpunt dubbele richting 

SLAAPKAMER - 1 lichtpunt dubbele richting 
   - 3 stopcontacten 

BADKAMER  - 1 lichtpunt enkele richting 
   - 1 elektrische voeding 
   - 1 stopcontact  

ZOLDER  - 1 lichtpunt enkele richting 
   - 1 stopcontact 

THERMOSTAAT - 1 elektrische voeding 



20 BUITENAANLEG 

AFSLUITINGEN 

Betrokken tuinen zullen afgewerkt worden 
met een kwaliteitsvolle vlechtdraad met 
bovenbuis en betonplaat. Ideaal om later 
een zichtscherm of doek tegen te plaatsen 
of om deze te laten begroeien met planten  

Aan de rechter zijde is er een bestaande 
muur die voor de nodige afscheiding zorgt. 

De afsluitingen zijn voorzien tussen de 
verschillende percelen en sluiten aan op 
de afsluiting aan de achterzijde. 

De afsluiting is voorzien aan de linkerzijde 
over de volledige lengte en achterzijde. 



TERRASVERHARDING 

Voor buitenvloeren is een 
gepolierde betonvloer de ideale vloer. 

Deze kan geplaatst worden op volle grond. 
Er ontstaat een afgewerkte vloer die 
uit één geheel is opgebouwd. 

De vloer is zeer gemakkelijk in onderhoud 
en is bestand tegen weer en wind. 

Een beton terras is bijna onderhoudsvrij en 
geeft een luxe, moderne uitstraling. 

Naast het terras zal het terrein aangevuld worden 
met zuivere teelaarde waarop een grastapijt zal 
geplaatst worden. 



TOEGANG NAAR GEBOUW 

Dit is een waterdoorlatend en duurzaam 
verhardingssysteem van gebonden granulaten voor 
buiten en is ideaal voor parkings, opritten, tuinpaden en 
voetpaden 

De Nidagravel plaat is een alternatief voor de traditionele 
afdeklaag en maakt de realisatie in grind mogelijk van 
tuinpaden, binnenplaatsen, en garage ingangen. 
Grind is ideaal om de doorlaatbaarheid van de bodem te 
behouden: het water dringt in de grond doorheen de 
plaat. 

Het grind wordt vastgehouden in de honingraten, die het 
perfect op zijn plaats houden. 
Ontsierende sporen, storende plassen en gevaarlijke 
kuilen behoren voortaan tot het verleden. 


