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BESCHRIJVING 
 

Alle prijzen maken het voorwerp uit van een grondige studie. 

 
 

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

 

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

 

3. Metselwerk 
Gevelstenen volgens keuze promotor en bepaalt volgens bouwvergunning. 
De voegwerken worden uitgevoerd met een cementvoeg, kleur bepaalt door promotor. 

 Het opspuiten tussen ramen en parament met plastische voegkit is inbegrepen. 
Deur - en raamdorpels in blauwe hardsteen.  
Binnenmuren uitvoering in rode snelbouwstenen en muurdikten volgens architectuurplan. 

 

4. Gewelven 
Bestaande gewelven of roostering wordt behouden, herstellingen worden gedaan indien 
noodzakelijk. 

 

5. Kapconstructie 
De huidige kapconstructie wordt behouden, indien noodzakelijk worden herstellingen 
uitgevoerd. 
 

6. Dakbedekking 
Dakpannen, de bestaande dakbedekking wordt behouden. 
Dakvlakramen worden uitgevoerd zoals voorzien op plan. Er zijn geen toebehoren zoals 
vliegenraam, verduistering of rolgordijn inbegrepen. 
De dakgoten en afvoerpijpen worden uitgevoerd in zink. 
Plat dak voorzien in EPDM (resitrix) + dampscherm en isolatie (conform EPB). 
Dakrandprofiel en hoekvormingen volgens noodzaak: in natuurkleurig aluminium  
 

7. Buitenschrijnwerk 
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC, kleur te bepalen door promotor, conform de 
plannen. Er is dubbele beglazing voorzien KW 1.0, en de verluchtingsroosters volgens 
regelgeving EPB zijn inbegrepen. 
Bestaande balustrades en ornamenten rond ramen worden geschilderd. 
 

8. Binnenschrijnwerk 
Alle binnendeuren zijn schilderdeuren type cellenrooster met inox scharnieren en standaard 
deurkruk in inox. Waar nodig zijn brandwerende deuren inbegrepen. 
De trappen in de gemene delen worden uitgevoerd in beton, bekleding wordt bepaald door 
de promotor. 
Indien er gyproc geplaatst moet worden dan is het plamuren inbegrepen, geen 
schilderwerken inbegrepen. 
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9. Pleisterwerken 
Alle gemetste muren en plafonds worden uitgevoerd met een kant-en-klaar mengsel, 
conform de regels. (uitgenomen de kelderverdieping). Op de dakstoel wordt plakwerk 
voorzien met gyplat. Het uitpleisteren van alle raam – en deuropeningen 
(buitenscrhijnwerk) is inbegrepen (uitgenome in de ruimtes waar geen bepleistering is 
voorzien). 
 

10.  Elektrische installatie 
De uitvoering voldoet aan de voorschriften van de stroomverdeler aangenomen door het 
Belgisch Elektrotechnisch Comité. Automatische zekeringen, zekeringkast, 
verliesstroomschakelaar en keuring van de installatie inbegrepen.  
De aarding wordt geplaatst bij de funderingswerken. 
Bij de eerste fase van de elektriciteit zal de bouwheer inspraak krijgen wat betreft de plaats 
van schakelaars, stopcontacten en toestellen. Deze bespreking wordt gepland voor 
aanvang van de elektriciteitswerken op de werf. 

 
 stopcontact enkelvoudig:  11 stuks / appartement 
  3 stuks / slaapkamer 
  2 stuks / badkamer 
 stopcontact dubbel:  5 stuks / appartement 
 3-fazige aansluitdoos fornuis 1 stuk / keuken 
 TV - stopcontact + kabel gekeurd 1 stuk / appartement 
 stopcontact telefoon:  1 stuk / appartement 
 schakelaar enkelpolig:  5 stuks / appartement 
 schakelaar dubbelpolig:  1 stuk / appartement 
 schakelaar wissel:  8 stuks / appartement 
 Signalisatielamp of verklikker 1 stuk / appartement 
 Lichtpunten 220v 9 stuks / appartement 
 Lichtpunt buiten 1 stuk / appartement 
 leiding voor thermostaat: 4 draden 1 stuk / appartement 
 belinstallatie: drukknop – bel – transformator 1 stuk / appartement 
  

Verluchtingsinstallatie  
 

11.  Verwarmingsinstallatie 
De verwarming wordt voorzien met een condenserende gaswandketel. 
 

12.  Sanitaire werken 
De offerte omvat de leidingen en het plaatsen van de sanitaire toestellen. Sanitaire 
toestellen met HW 3000€/appartement excl. BTW inbegrepen, te kiezen in een door ons 
aangeduide toonzaal. 

. 
Indien de sanitaire toestellen worden aangekocht door de klant, dient deze laatste tevens te 
zorgen voor plaatsing van deze apparatuur. Wij nemen dienaangaande geen 
verantwoordelijkheid en dit maakt geen deel uit van onze opdracht. 
Op verzoek kunnen deze werken wél worden uitgevoerd in regie. 

  

13.  Bevloering 
Op het gelijkvloerse, is er vloer voorzien met een bijhorende plint.  Op het gelijkvloers wordt 
de vloer in de mortel geplaatst. Op de verdiepen worden de tegels gelijmd indien er potten 
en ribben worden geplaatst of wordt laminaat voorzien indien er houten roostering wordt 
geplaatst. Tegels met HW 30€/m² excl. BTW of PVC-laminaat HW 40€/m2 excl. BTW 
inbegrepen, te kiezen in een door ons aangeduide toonzaal. 

 
In de badkamer wordt er faience geplaatst op de muren van de douche van vloer tot 
plafond. Faience te kiezen in een door ons aangeduide toonzaal HW 25€/m² excl. BTW. 
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Indien de gekozen vloeren groter of kleiner zijn van 30/30 tot 45/45 of indien wordt gekozen 
voor mozaïektegels, zal voor de plaatsing een meerprijs worden aangerekend naargelang 
het formaat. 
Voor diagonale plaatsing van tegels wordt een meerprijs aangerekend. 

 
Venstertabletten, voorzien in keramiek dikte 2cm, zijn inbegrepen voor alle ramen welke 
niet tot op de grond komen. 
 
Voor de inpandige (verdiep in het gebouw) terrassen is er terrasbeplanking voorzien keuze 
promotor. 

 

14.  Isolatie 
De isolatie (dak, spouw, vloer.) wordt geplaatst conform de eisen van de EPB verslaggever. 

 

15.  Keuken 
Keuken inbegrepen met budget van 7000€/appartement excl. BTW, te kiezen in een door 
ons aangeduide toonzaal. 

 

16.  Tuin 
Aanleg gemeenschappelijke tuin is voorzien conform plan en volgens materiaal keuzes 
promotor. 
Aanleg van de privétuinen en -terrassen is niet inbegrepen. 
 
 

OPMERKINGEN 
 

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

• De meubelen op het plan zijn niet inbegrepen. 

• De promotor voorziet de aansluitingen aan het net voor elektriciteit, gas en water niet. De 
aansluitingsaanvraag en kosten zijn voor de koper. Aansluitingen telefoon en tv zijn ook niet 
inbegrepen. 

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

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

Prijs volgens verkoopstabel. 
 
 

 
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. 
(Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd 
zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan 
bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwenstraat 20 te 8200 Brugge tel. 050/32.35.95 en fax 
050/31.37.34.  Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt 
alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. 
 
Uw persoonsgegevens werden verwerkt in onze bestanden om deze offerte te kunnen maken. 
U kan deze opvragen of laten verwijderen conform de GDPR wetgeving. 
 
 
Opgemaakt te  datum    …  /  …  / …… 
 
Voor akkoord: Voor akkoord: 
 
 
................................ ................................ 
 
Lode Demuynck 
NV DEMUYNCK BOUW Mr. & Mw.  
Iepersestraat 120 .......................................... 
8890 Moorslede .......................................... 
tel 051/77.86.81 .......................................... 

 


