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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. 
Aansluiting op regenwaterput en kleine putten + infiltratiebakken inbegrepen zoals vermeld 
op plan. (bij appartementen “Wilro”) 

 

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 poortdorpels in blauwe hardsteen.  
Binnenmuren uitvoering in opgevoegde rode snelbouwstenen en muurdikten volgens 
architectuurplan. 
 

4. Roostering en dakbedekking 
Het plat dak wordt gedicht met houten roostering onder helling en afgewerkt met een dunne 
laag isolatie conform eisen van het EPB en een EPDM (restirix) dakdichting. 

 

5. Buitenschrijnwerk  
Het buitenschrijnwerk indien aanwezig wordt uitgevoerd in PVC, kleur te bepalen door 
promotor, conform de plannen.  

 

6. Poort 
 Type:  sectionaalpoort 
 afmetingen 2,50x2,20m 
 Uitvoering type GSW 40 – horizontaal gelijnd:  
 kleur vastgelegd door promotor 
 Elektrische bediening niet inbegrepen. 

 
7. Elektrische installatie 

Niet inbegrepen. 
 

8. Bevloering 
In de garages, is er vloer voorzien met een bijhorende plint.  Op het gelijkvloers wordt de 
vloer in de mortel geplaatst. Tegels met HW 17,65€/m² excl. BTW, gekozen door de 
promotor. 

 

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

 


