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VOORWOORD 
Brochure. Het woord alleen al klinkt oud en stoffig. Nu zou je denken: met al dat digitale geweld is de brochure toch 
passé? Hoewel je onze lastenboek gratis ook digitaal kunt verkrijgen, is het omgekeerde lijkt eerder waar. 
Dat merk je goed aan je brievenbus. Die puilt nog altijd uit van de brochures.  
 
Maar soms is het ook gewoon geschikter voor bepaalde gelegenheden en situaties dan digitale communicatietools. 
Een brochure blijft tastbaar en concreet. Je kunt ze vastnemen, doorbladeren, plooien, aantekeningen in maken, er 
stukken uitscheuren, verkreukelen, op de stapel leggen, terug uit de stapel halen. Eventueel doorgeven naar iemand 
anders die een goede aannemer zoekt…  

 
Een brochure bekijk en lees je toch nog altijd anders dan op de website. Op een schermpje lees je het meestal 
gejaagd of met een vlucthgie blijk omdat je ogen pijn beginnen te doen van het blauw licht. Maar uw bouwavontuur 
is te belangrijk om er vluchtig over te gaan.  
 
Het is aangenamer en voelt prettiger aan. Dat geldt voor boeken maar ook voor brochures. Op voorwaarde uiteraard 
dat het een goed gemaakte en mooie brochure is. Hopelijk vindt u dan ook mooi! 
 
Brochures zijn geen zegen voor het milieu. Er moeten bomen voor gekapt worden en ze vergroten de afvalberg. 
Daarom kiezen we voor gerycleerd papier. Zo hebben we toch weer enkele bomen bespaard. 
 
Het doel van deze brochure is om u te informeren wat er u te wachten staat bij het bouwen van uw woning. Het is 
zeer belangrijk om goed voorbereid te zijn en de juiste keuzes te maken. Voor sommige onderdelen hebben wij 
voor u alvast gekozen zoals fabrikanten van isolatie, snelbouw,… 
De materiaalkeuze voor het uiterlijk van uw woning is zeer verschillend en daarom laten wij deze keuze volledig aan 
u! Maar wij zullen u hier goed begleiden zodat u zeker kwaliteit kunnen garanderen. 
 
We zijn zeer benieuwd wat u er van vindt! En hopelijk zien we elkaar later in een vrijblijvend gesprek.  
 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jelle Lauwereys 
Groep Lauwereys bv 
 
 

www.groeplauwereys.be I info@groeplauwereys.be I 0474 29 77 99 I Fazantenlaan 7 2242 Pulderbos 
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UN 

CONTACT 

Groep Lauwereys bv 
Fazantenlaan 7 
2242 PULDERBOS 
BTW BE BE0679.828.161 
 
info@groeplauwereys.be 
www.groeplauwereys.be 
Tel. 03 484 64 03 
Gsm 04 74 29 77 99 
 

   

WAAROM KIEZEN 
VOOR ONS? 

Wij zijn uitgerust met 
professioneel materiaal om zo 
ook excellent werk op te leveren. 
Of het nu gaat om een renovatie 
of nieuwbouw, we zijn er klaar 
voor. 
 
De voorbereiding, de uitvoering 
én de nazorg zijn bepalend voor 
de kwaliteit van het eindresultaat!  
Doe daarom beroep op echte 
vakmannen. 

 

OVER ONS  

Groep Lauwereys bv is een jong familiebedrijf. Op dit moment zijn we 
hard aan het groeien in het Sleutel-Op-De-Deur verkoop. Dit wil zeggen 
dat wij u zouden ondersteunen van begin bij al het papierwerk tot aan de 
sleutel van uw droomhuis. Dus we zorgen voor alles! Maar wel op een 
zeer flexibele manier. Alles is bespreekbaar! 
Ook enkel de ruwbouw is mogelijk. 
 
Ons streefdoel is een goede en snelle service tegen concurrentiële prijzen. 
Wij zullen misschien niet de goedkoopste zijn, maar zeker ook niet de 
duurste. We gaan voor goede uitgewerkte prijzen zodat wij kwaliteitsvol 
kunnen werken.  
 
Heeft u interesse en zoekt u een bouwonderneming die mee met u denkt, 
ondersteunt en die 100% gaat voor klanttevredenheid en vertrouwen? 
  

Dan zijn wij uw ideale bouwonderneming. 

WAAROM EEN LASTENBOEK? 

Groep Lauwereys bv wil u goed begeleiden bij het bouwen van uw 
droomhuis. Bij elk bouwavontuur hoort een lastenboek. Dit document is 
erg belangrijk zowel voor bouwheer als voor aannemer.   
 
 

GROEP LAUWEREYS BV IS EEN  
JONG FAMILIEBEDRIJF MAAR MET 

JAREN ERVARING 

Opgemaakt door: Jelle Lauwereys  
Uw contactpersoon voor uw bouwavontuur 
jelle@groeplauwereys.be I 0477 29 77 99 

LASTENBOEK 2020.1 
 

Groep Lauwereys bv 
Fazantenlaan 7, 2242 Pulderbos 
www.groeplauwereys.be 

Versie 2020.1 
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ALGEMEEN 

 

LASTENBOEK 
In het begin van het lastenboek vinden we vaak een 
administratief gedeelte. Hier worden de prijs, 
uitvoeringstermijn, startdatum en dergelijke in 
omschreven. 
 
In het tweede deel van een lastenboek is het technisch 
luik. Dit is een gedetailleerde omschrijving van de 
materialen die gebruikt worden voor de bouw van een 
woning. Alle bouwfasen worden overlopen, van de 
voorbereidende werken tot het opruimen van de werf. 

SLEUTEL-OP-DE-DEUR 
Bij sleutel-op-de-deur woningen kan je de afwerking 
zelf kiezen. In het lastenboek vind je de voorziene 
budgetten voor deze afwerking. Je krijgt dus de 
gebudgetteerde kostprijs van de vloeren, keuken, enz. 
 
Smaken kunnen verschillen dus deze kosten zijn altijd 
richtprijzen en kan de uiteindelijke kostprijs variëren van 
de uiteindelijke werkelijkheid.  
Wij voorzien een ruim budget, waar iedereen zijn ding 
vindt. We laten u de keuzen bij onze partners en 
uiteraard kan u afwijken van de gerichte budgetten. 

WINDDICHT 
Bij een winddicht project wordt uw woning meteen 
klaargemaakt voor de binnen afwerking. Wij voorzien 
voor u de ruwbouw en buitenschrijnwerk (dak, ramen 
en deuren). Wij bespreken meteen dit project met 
onze partners waardoor u meteen een gedetailleerde 
prijs verkrijgt.  
 

 

 

 
 
  

 
OPVOLGING IS 

VERZEKERD  
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RUWBOUW 

 

VOORBEREIDENDE WERKEN 
Na het administratieve werk, wanneer het dossier klaarligt ter uitvoering, kan er 
gestart worden met de inplanting van de woning.  
 
Na het eventueel slopen en verwijderen van bestaande bouwwerken, omheining 
en beplantingen richten wij het terrein in door afbakening van de bouwzone. 
Daarna beginnen wij met het uitzetten van de exacte inplanting van het gebouw.  
 
Deze inplanting gebeurd d.m.v. uitpaling van de hoekpunten van de woning. 
Deze punten worden bepaald door het situeringsplan opgemaakt door de 
architect, wanneer de bouwvergunning dit eist, zal het gecontroleerd worden door 
verschillende instanties. 

DE BOUWZONE 
Toegankelijkheid 
De bouwzone is enkel toegankelijk voor bevoegden.  
 
Aanvraag tijdelijke grondafstand gemeente 
De bouwheer dient, indien nodig, een gedeelte van de straat af te huren voor 
opslag bouwmaterialen gedurende werken. Ze moet over voldoende ruimte 
beschikken ter bevoorrading van de materialen.  
 
Ze moet vrij zijn van elk mogelijk obstakel (wegwerkzaamheden, kabels, leidingen, 
...), zodat geen enkele bijzondere uitvoering moet voorzien worden (versteviging 
van de berm, oppompen van water, signalisatie, akkoord politie, ...), indien door de 
desbetreffende aannemer te voorzien zullen deze kosten aangerekend worden aan 
de bouwheer.  
 
Voorbereidende werken 
In het geval een aangrenzende constructie aanwezig is (gemene muur), zijn de 
voorbereidingswerken voor de bouw (vb. aanwezige afwijkingen, verwijderen 
gevelbekleding, aanpalende goten en afvoer, onder metselen, 
onderschoeiing/onderschoring of schoring van het bouwwerk, ...), zowel als de 
aanpassingen aan de gemene muur, niet inbegrepen.  
 
Gemene muur dient overgenomen te zijn en of een regeling getroffen te zijn met 
de eigenaar van de eerste woning. Regeling/betalingsbewijs dient de klant ons over 
te maken voor opstart van de werken.  
Indien de gemene muur reeds staat bij aanvang van de werken dienen te plannen 
herbekeken te worden i.v.m. draagrichtingen welfsels en constructiemogelijkheden.  
Wij adviseren om de muur zelf te plaatsen, u kan dit bespreken met uw toekomstige 
buur voor een enkele muur te plaatsen.  
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Grondsondering 
De grondsondering dient nog uitgevoerd te worden in 
opdracht van de klant.  
Dit verslag zal voorgelegd worden aan een 
adviesbureau dat het type funderingen zal bepalen dat 
het meest is aanbevolen voor de aard van het terrein 
(gewapende funderingssleuven, gewapende 
betonplaat, ...).  
 
Deze studies, dewelke noodzakelijk zijn voor de 
weerstand of samenstelling van de bodem te weten, is 
ten laste van de bouwheer.  
 
De bouwheer is als enige verantwoordelijk voor de aard 
van zijn terrein.  
 

 

  
 

 
 

Diversen 
De bouwheer kan eventueel zelf voorzien van water en 
elektriciteit gedurende de volledige duur van de 
werkzaamheden. Dit kan ook door de aannemer 
voorzien worden. 
 
Eventuele officiële aanvragen voor vergunningen 
(politie, gemeente, ...) alsook de bijhorende kosten, zijn 
ten laste van de bouwheer.  
 

 

STABILITEITSBEREKENINGEN 
Voor de gehele stabiliteitsberekeningen van de beton- en metaalwerken zal een ingenieur worden aangesteld 
door de bouwheer op diens kosten. 
De ingenieursstudie zal als bijlage bij het aanbestedingsdossier gevoegd worden. De aannemer zal bij de 
oplevering van de werken een as-builtdossier overhandigen aan de bouwheer, waarin minstens zijn opgenomen:  
- As-built-plannen 	
- technische fiches van de gebruikte materialen 	
- keuringsattesten	
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GRONDWERKEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen 
De grond van de grondwerken in de bouwzone en de grond van de verschillende putten en worden gestockeerd 
op het terrein, op een plaats bepaald door de aannemer en in samenspraak met architect en klant. Deze grond zal 
op het einde van de werkzaamheden gebruikt worden voor de nivelleringswerken van het terrein. Overige grond 
wordt weggevoerd. De kosten worden meegedeeld voor aanvang van de afvoer.  
 
Werfafsluiting 
De nodige werfafsluiting met werfhekken en/of signalisatienetten worden voorzien waar nodig.  
 
Bouwkraan 
Er wordt een bouwkraan voorzien gedurende onze werken. Indien klant eigen werken laat voorzien zal de 
bouwkraan die periode aangerekend worden aan 425 €/maand. 
 
Wachtleidingen 
De sleuven met wachtbuizen, dewelke dienen voor de aansluiting van het bouwwerk aan de verschillende 
nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, aardgas, teledistributie, telefoon) zijn voorzien de rooilijn tot voorzijde van de 
voorgevel of garage.  
 
Er worden 5 wachtbuizen voorzien met een max afstand van 8 lopende meter.  
 
Energieaansluiting 
Er wordt een werfkast met driefasige stroomaansluiting geplaatst, 35 ampère (220/380V), deze wordt geplaatst door 
aannemer. De keuring is inbegrepen bij de leverancier van de werfkast. De kosten plaatsing werfkast, van verbruik 
stroom en water zijn ten laste van de bouwheer.  
 

 

Wij maken uw  

Huis, 
Jullie maken uw  

Thuis. 
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Nivelleringswerken  
Op het einde van de werken zal, indien gespecifieerd in 
de meetstaat, een aanvulling van de grond uitgevoerd 
worden tot op een afstand van 3 m rondom de 
bouwwerken (mits er een doorgang van minstens 3 m 
is, noodzakelijk voor de doorgang van de machine).  
 
In het geval er te weinig aarde, of onvoldoende 
kwalitatieve aarde ter plaatse aanwezig is, is de aanvoer 
hiervan niet inbegrepen in de prijs.  
 
Evenzo zal overtollige aarde ter plaatse gelaten worden, 
daar de verwijdering ervan niet inbegrepen is in de prijs.  
 

 
 

 
Verhardinginsteenslag  
Er wordt een breuksteenbedding aangelegd, indien mogelijk. Zo kan de toegang tot de werf te vergemakkelijken 
voor het werfverkeer.  
 
Funderingen  
Aardingslus 
Volgens de normen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) wordt de aarding verwezenlijkt 
door middel van een aardingslus, volgens KB van 10/03/1981, dewelke geplaatst moet worden rondom de 
funderingssleuven van het gebouw. De aansluiting is voorzien bij de meterkast waar deze naar boven komt en 
bevestigd wordt op een hoofdaardingsklem.  
 
Opmerkingen stabiliteitsstudie  
Volgens de resultaten van de stabiliteitsstudie, zullen de funderingen en/of structurele onderdelen eventueel 
aangepast moeten worden. De kost en de studie van deze aanpassingen valt ten laste van de bouwheer.  
 
Sleuffundering 
Sleuffundering is voorzien op vorstvrije diepte, minstens 130cm onder het huidige maaiveld. 
 
Kruipkelder 
Kruipkelder (ondergronds metselwerk) is voorzien met hoogte van 80 cm, kooltering en beraping ook voorzien.  
 
Ondergrondse isolatie 
Alle thermische onderbrekingen (isolatie) zijn voorzien volgens ontwerp.  
 
Divers 
Aan de hand van het sonderingsverslag en de ingenieursstudie kan dit aangepast worden. De meerwerken/kosten 
zijn voor de bouwheer.  
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RIOLERING 
Algemeen  
Het rioleringsnetwerk wordt volgens de plannen in een dermate helling gelegd dat een goede afwatering 
gegarandeerd wordt (het traject van de leidingen en de inplanting van de putten of tanks kunnen door de aannemer 
aangepast worden naargelang de situatie ter plaatse).  
 
De verschillende leidingen komen, naargelang het geval, uiteindelijk samen in een disconnectieput via verschillende 
rioleringstoestellen. Deze put moet door de bouwheer aangesloten worden op het openbaar rioleringsnetwerk.  
 
Volgens de stedenbouwkundige voorschriften, eigen aan de gemeente en/of stedenbouw, kunnen er aanpassingen 
noodzakelijk zijn aan het rioleringssysteem.  
Deze eventuele wijzigingen zijn pas bekend bij ontvangst van de bouwvergunning, waardoor ze oorzaak kunnen zijn 
van een eventuele financiële aanpassing, dewelke ten laste valt van de bouwheer.  
 
De regenwaterput 
Het betreft een ingegraven prefab betonnen put, met een capaciteit van 7.500 liter en met als doel de opslag van 
regenwater. Hierop wordt later een hydrofoorgroep aangesloten voor het hergebruik.  
Dit kan voorzien worden op de toiletten of buitenkraantjes.  
 
Wachtbuis voor aanvoer regenwater en wachtbuis aanvoerleiding water wordt eveneens voorzien. Eventuele prefab 
betonnen putten met andere capaciteiten kunnen verrekend worden.  
 
Alle putten worden voorzien van een gietijzeren deksel voorzien met weerstand van 350kg.  
 
De infiltratieput is voorzien als een prefab betonnen put van 5.000 liter met op voorhand aangebrachte gaten. Met 
mangat en gietijzeren deksel voorzien met weerstand van 350kg.  
 
Werftoilet 
Een werftoilet wordt voorzien gedurende de werken, reiniging voorzien om de 14 dagen. Indien klant eigen werken 
laat voorzien zal dit toilet aangerekend worden aan 28 €/maand. 
 
Afwezigheid openbare riolering  
Indien er geen openbare riolering aanwezig is om het huishoudelijk afvalwater op te vangen wordt de 
bouwvergunning gevolgd. Indien de mogelijkheid bestaat om het behandelde water af te voeren in de bodem via 
een verliesput of een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) wordt dit mee opgenomen in de 
offerte. 
 

BOVENGRONDS METSELWERK  
Buitenmuren  
Het opgaand metselwerk van de buitenmuren met gevelsteen wordt als volgt uitgevoerd: Een parement 
gevelsteen in halfsteensverband module 50, eerste keus en BENOR-kwaliteit. Deze heeft een aankoop waarde van 
30,00€/m2, excl btw.  
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Er bevindt zich een luchtspouw tussen de gevelstenen en de stijve isolatieplaten in polyurethaan van dikte volgens 
EPB-verslag die bevestigd zijn aan de snelbouwsteen. 
 
De gevelstenen worden onderling bevestigd door gegalvaniseerde spouwhaken aan de binnenblokken.  
 
Aan elke gevelopening (ramen, deuren) worden de gevelstenen verticaal of horizontaal gemetseld, indien zo 
aangeduid op de plannen. Deze gevelstenen staan op een L-ijzer in staal. 
 
Onder elke opening in het gevelmetselwerk wordt een dorpel geplaatst in arduin, op maat.  
 
Tussen het gevelmetselwerk en de snelbouwsteen wordt een waterdichtingsmembraan (DIBA) geplaatst. Dit zowel 
boven elke opening (deuren, ramen), als onderaan de voet van het opgaand metselwerk.  
 
Dorpels  
De dorpels van de ramen worden uitgevoerd in arduin en/of aluminium waar nodig en/of gepast. Deze zijn 
volgens dikte van 5 cm voorzien, met onderaan een ingeslepen druiplijst. Daarbovenop zijn de dorpels van de 
deuren voorzien van een opkant die dient om de infiltratie van water tegen te gaan. De dorpels worden op maat 
gemaakt en steken aan beide zijden 5 cm in het gevelmetselwerk en 5 cm uit het vlak van het gevelmetselwerk. 
Binnenmuren/wanden/vloerplaten  
De binnenmuren zullen uitgevoerd worden in geperforeerde isolerende snelbouwbakstenen. De Porotherm PLS 500 
15N is een collectie binnenmuurstenen met verhoogde druksterkte die gebruikmaakt van het revolutionaire 
Porotherm Lijm-Systeem of Porotherm Dryfix.  
 
Het Porotherm Lijm-Systeem is een vooruitstrevende bouwtechniek voor 
het snel en efficiënt optrekken van binnenmuren. De stenen die hiervoor 
gebruikt worden, zijn de vlakgeslepen Porotherm binnenmuurstenen met 
tand-en-groef systeem. Ze worden horizontaal op elkaar gelijmd, waarbij 
de traditionele mortel wordt vervangen door een lijmmortel, aangebracht 
met een speciale rolbak. De voegdikte bedraagt ca. 1 mm.  
 
Technische fiche 
 

L x B x H mm Tolerantie/Spreiding Nettogewicht/st Lambda waardes (W/mk) DoP nr. Gem. bruto droge 
volumemassa 

Cat. 

500 x 138 x 249  T1+/R1+ 13,6 kg λ 10,dry,50/50  Λ 10,dry,90/90 Λui 12591320-
B2W1262 

850 kg/m3 D1 
0,23 0,24 0,26 

500 x 100 x 249 T1+/R1+ 10,3 kg 0,26 0,27 0,29 1259111220-
B2W1262 

850 kg/m3 D1 

Voor eventuele bijkomende info kan u dit altijd bij ons verkrijgen. 
 
De snelbouwstenen beschikken over een type I ecolabel (volgens ISO 14024), 
welke een LCA (life cycle analysis) inhoudt op meerdere attributen (impactcategorieën), en waarvan de gegevens werden geverifieerd door een geaccrediteerde derde partij. 
Binnen hetzelfde label werden de snelbouwstenen eveneens getest op problematische (gezondheids-) componenten en emissies. 

 
 



19 

Welfsels  
Welfsels zijn voorzien op gelijkvloers als de verdieping. Dikte welfsels 13 cm met druklaag van ± 5 cm. 
Dit wordt uitgevoerd volgens de studie van de welfsels volgens fabrikant en ingenieur, idem voor de wapening. 
Eventuele aanpassingen zijn ten laste van de bouwheer.  
 
Fingo gewapende welfsels 
Fingo waakt erg streng over de kwaliteit van de betonsamenstelling en controleert grondig het eindproduct. Het 
BENOR- en CE-keurmerk zijn dus geen toeval. Het BENOR-certificaat bevestigt dat de Fingo vloerelementen voldoen 
aan de technische voorschriften van PROBETON.  
 
Productiegegevens 
De gewapende welfsels worden geproduceerd met de volgende kenmerken :  
- Een hoogwaardig beton C40/50  
- Betonstaal fyk500; in de vorm van staven met diameters van 5 tot 14mm.  
De elementen worden getrild op een metalen bekisting, harden minstens 24u uit onder beschermde 
omstandigheden. Alvorens te ontkisten wordt in ons labo nagegaan of de vereiste druksterkte bereikt is.  
 

Type Breedte 
mm 

Hoogte 
mm 

Transportgewicht 
Kg/m2 

Voegvulling 
l/m2 

Lmax 
m 

F130-330 Ruw 330 130 160 22 5,90 
F130-500 Ruw 500 130 177 9 5,90 
F130-600 Glad 600 130 212 7 5,20 

 
Betonlateien 
Nodige betonlateien zijn voorzien aan ramen en deuren waar nodig. Eventuele aanpassingen na studie zijn ten laste 
van de bouwheer. 

ISOLATIE   
Als we over isolatie spreken dan wordt al snel gesproken over de isolatiewaarde. Dit is veelal de belangrijkste reden 
om voor het isoleren van een constructie te kiezen. Deze waarde is afhankelijk van de Lambda (l)waarde in relatie tot 
de dikte. De isolatiewaarde, ofwel de warmteweerstand, ofwel warmtegeleidingscoëfficiënt, is de waarde die 
weergeeft hoeveel een materiaal isoleert ofwel hoe goed het materiaal warmte geleid. Hoe lager deze waarde, des 
te beter de isolerende eigenschappen van het desbetreffende isolatieproduct. Een Lambda (l)waarde is een 
materiaalconstante en dus een vaste waarde die alleen geld voor dit materiaal. 
 
Wij gebruiken enkel gevelisolatie volgens de normen. Standaard voorzien wij een dikte van 12 cm van het merk 
Bauder (of gelijkwaardige fabrikanten). Dikte kan nog afwijken volgens uw EPB-
verslag. Ook gebruiken we akoestische partywall van fabrikant Isover.  
 
Technische fiche 

 

 
 

Betekenis Rd waarde – Met de Rd-waarde wordt de warmteweerstand van een afzonderlijk materiaal bedoeld. 
Hoe hoger deze waarde, hoe beter een materiaal isoleert. 
 
 

BAUDER PIR Spouw Dikte mm Lambda (l) 0,022 W/m2.k 
PIR, zuiver aluminiumcachering 120  Rd 5,45 
PIR, zuiver aluminiumcachering 140 Rd 6,36 
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DAKWERKEN 

  
DAKCONSTRUCTIE  
De draagstructuur van het dak wordt voorzien in geprefabriceerde dakspanten. Vervolgens komt hier de dakisolatie 
tussen, onderdak, tengellaten, panlatten en dakpannen gekozen door klant. 
 

DAKISOLATIE  
De dakisolatie is voorzien in dikte van 24cm in minerale wol, fabrikanten Isover ,Unilin of Rockwool  
 

DAKBEDEKKING  
De dakbedekking is standaard voorzien met een betonnen sneldekpan. Klant heeft de mogelijkheid om een ander 
soort pan te kiezen. Deze wordt dan opgenomen in de offerte.  
De dakbedekking wordt op het timmerwerk geplaatst aan de hand van panlatten en tengellatten, en is behandeld 
tegen wormen en schimmels, teneinde de eigenschappen te garanderen in de toekomst.  
 
Er wordt een soepel onderdak (Deltavent of gelijkwaardig) geplaatst onder deze panlatten, met overlapping en 
evenwijdig met de gevels.  

ZINKWERKEN  
Afvoeren  
Het opgevangen regenwater wordt via zinken afvoeren (in natuurkleur) afgevoerd, om vervolgens naar het 
rioleringssysteem gevoerd te worden (voorbeeld regenwaterput). Deze afvoeren zijn zichtbaar in het zichtvlak van de 
gevels. 
-  Zinken afvoer regenbuis diameter 80mm  
-  Ontvanger diameter 80 op diameter 110  
 
Slabben  
Zinken slabben (in natuurkleur) /EPDM worden op alle noodzakelijk geachte plaatsen geplaatst, teneinde een 
perfecte waterdichtheid te garanderen tussen de dakbedekking en de metselwerken  

BUITENSCHRIJNWERK  

ALGEMEEN  
Eenmaal de metselwerken afgerond zijn, kunnen de maten genomen worden voor de fabricatie van de ramen.  
 
Alle opengaande ramen worden uitgevoerd met een kip en/of draaisysteem systeem, voor zover dit technisch 
mogelijk is en op de plannen weergegeven wordt. De waterdichtheid tussen het vaste kader en de bewegende 
vleugel is verzekerd door een rubberen dichting , terwijl dit bij de voegwerken van het gevelmetselwerk verzekerd 
wordt door middel van siliconen kit (dewelke zal geplaatst worden door een gespecialiseerde firma).  
Opmerking: Indien gewenst, kunnen andere glastypes verrekend worden (gezandstraald glas, akoestisch glas, ...).  
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De sectionale garagepoort met profilering, geïsoleerd. Met elektrische motor, inclusief ontvanger, bewaakte 
onderloopbeveiliging en 2 handzenders.  
 

OPSPUITEN VAN BUITENMETSELWERK  
De voegen tussen het buitenschrijnwerk en paramentmetselwerk worden dichtgespoten met een plastische 
voegkit. Dit materiaal blijft in ruime mate elastisch en is stevig aan beide materialen gehecht.  
 
De kleur dient later door de bouwheer gekozen te worden.  

PLEISTERWERKEN  

 
MUREN EN PLAFONDS  
Het pleisterwerk is voorzien op het gelijkvloers en de volledige verdieping. De zolderruimte is niet afgewerkt. De 
traphal naar de zolder is voorzien in bepleistering. De garage is niet gepleisterd. De nodige versterkingen worden 
voorzien waar nodig ( Gitex en hoekprofielen)  

CHAPE EN VLOERWERKEN  

 
ISOLERENDE VLOERISOLATIE  
Een isolerende uitvullaag van 17 cm dikte wordt uitgevoerd in gespoten polyurethaan op de nieuwe vloerplaat, 
teneinde een uitstekende thermische isolatie te verzekeren.  
 
Nodige attesten en goedkeuringen van fabrikant en WTCB. Tevens zal er een staal genomen worden en getest 
worden op druksterkte.  
 
Op de verdieping is een thermische en akoestische uitvullaag van 7 cm Thermogran voorzien.  
 

CHAPE 
De afwerkingschape van ± 7 cm dikte bestaat uit een mengeling van cement, water en rivierzand. 
Deze wordt voorzien van een Duramiet compound pasta voor extra versteviging en gladheid naar oppervlakte toe. 
  
Rondom deze chape wordt een randisolatiestrook geplaatst. De oppervlakte is handmatig gepolierd voor verdere 
afwerking. Chape is voorzien op gelijkvloers en verdieping.  
 

VLOERWERKEN  
Gelijkvloers: vloertegels zijn voorzien met een aankoopwaarde van 35€/m2, excl. btw, formaat 40/40 tem 60/60 in 
recht verband met bijpassend plint à 8,50€/lm excl. btw. Al dan niet gesneden uit de tegels.  
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Gelijkvloers: vloertegels garage en berging zijn voorzien, aankoopwaarde 15€, excl. btw/m2, afmetingen 20/20 tem 
30/30, bijpassende plint à 5€/lm excl. btw, al dan niet gesneden uit de tegels.  
 
Verdieping: vloertegels badkamer en wc zijn voorzien als vloertegels gelijkvloers (geen plinten in de badkamer) 
Badkamer heeft wandtegels, aankoopwaarde idem als vloertegels, wandtegels tot een hoogte van 1,5m zijn voorzien. 
Overloop en slaapkamers hebben ook vloerafwerking.  
 
Wc-verdieping heeft geen wandtegels.   

VERWARMINGENSANITAIR 

SANITAIR WATER  
Algemeen  
Onderstaand is wat wij standaard voorzien in uw huis. Dit kan nog afwijken naar uw keuze.  
 
Sanitair 
Watermeter 
Aansluiten van watermeter volgens de normen van de watermaatschappij 
CV lokaal 
Aansluiten van een warmwatertoestel of boiler en voorzien van een leiding voor het vullen van de cv-installatie 
Gevel 
Wij voorzien een leiding koud water voor 1 vorstvrije dubbeldienstkraan op buitengevel. 
Wasplaats 
Wij voorzien een leiding koud water voor 1 wasmachine met sifon en dubbeldienstkraan. 
Inkom 
Wij voorzien een leiding met koud water voor wc en een leiding koud water voor 1 handenwasser. 
Keuken 
Wij voorzien een leiding koud en warmwater voor 1 spoeltafel met dubbele schellkraan voor vaatwasser aansluiting. 
Badkamer 
Wij voorzien leidingen koud en warmwater voor 2 lavabo’s en 1 douche. Ook voorzien we een leiding 
koud water voor 1 wc. 
 
Opmerkingen 
- We voorzien de nodige kopverluchtingen op afvoerbuizen via het dak of adhv 

knitsventielen (dit wordt afgewerkt door dakwerker). 
- Zichtbare toevoerleidingen in de schachten worden uitgevoerd in koperen buis of 

stijve vpe-alu-vpe buis met beschermmantel op rol, aangesloten op collectoren 
met afsluitkraantjes (geen lassen in de chape). 

Afvoerleidingen worden uitgevoerd in ppc buis ppc hulpstukken met rek (waterafvoer tot 90°C). 
- De attesten om de keuring aan te vragen zijn wel voorzien.  
- De keuring zelf is niet voorzien in deze lastenboek. 
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Sanitaire toestellen 
De keuze van sanitaire toestellen gebeurt door bemiddeling van de loodgieter-installateur bij Desco of Schrauwen. 
Budget dat voorzien is 5000 euro (excl. btw). Hierin is de plaatsing van de sanitaire toestellen inbegrepen. Plaatsen 
van acryl muurpanelen, het aanmetselen van inbouwtoiletten, baden, douches, … in niet inbegrepen in deze prijs.  
 
Regenwaterpomp 
Wij leveren en plaatsen een regenwaterpomp Aubia Rain system ARS 20 met onderliggend waterreservoir 18 liter. 
Er wordt een driewegkraan voorzien waarmee manueel kan overgeschakeld kan worden op stadswater bij leegstaand 
regenwaterput. 
 

VERWARMING OP GAS 
CV-installatie op gas met vloerverwarming 
Cv-ketel 
Wij voorzien een condenserende gaswandketel Vaillant type VCW Ecotec Pro 286 24 kw met een ingebouwde 
doorstromer van 16 liter per minuut en met een gedwongen rookgasafvoer en luchttoevoer. 
 
Daarnaast voorzien wij een concentrische schouw met muurdoorvoer of dakdoorvoer (aanwerken dakdichting door 
dakwerker) 
 
Wij voorzien ook een vuilfilter en microbellenontluchter, expansievat en overdrukklep. 
 
1 digitale Vaillant klokthermostaat VRC 700 met buitenvoeler en weersafhankelijke regeling wordt voorzien in 
woonkamer.  
 
Het water in het CV-toestel wordt behandelt met Fernox protector ter berscherming van de installatie. 
 
De nodige elektrische en hydraulische aansluitingen worden voorzien.  
 
Het opstartrapport en verbrandingsattest is inbegrepen in lastenboek.  
 
230 V aan CV-ketel, afgeschermde kabel van 5x 0,75 van ketel naar thermostaat in woonkamer, afgeschermde kabel 
van 3 x 0,75  van ketel naar buitenvoeler op NO gevel op +/- 3 meter hoogte wordt voorzien door elektricien.  
 
Gasleiding CV-ketel 
We voorzien de nodige gasleiding in koper of stalen of inoxe buis van gasmeter in gebouw naar cv ketel.  
Een Cerga gasattest ter goedkeuring van de binneninstallatie wordt opgemaakt.  
Uitvoeringen worden volgens de normen van de gasmaatschappij gedaan.  
 
Vloerverwarming 
We voorzien van de nodige vloerverwarmingsleidingen Henco alu pex vpe-alu-vpe buis dm 16 volgens het natte 
Henco systeem. 
De nodige klipsen voor bevestiging op isolatie, collectoren, kringafsluiter en regelkranen worden voorzien 
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Maximum gemiddelde vloertemperatuur volgens de wettelijke normen: 
- Woonkamer met keuken 22 °C 
- Inkomhal   18 °C 
- WC inkomhal   18 °C 
- Wasplaats   18 °C 
- Overloop   18 °C 
- Slaapkamers   20 °C 
- Dressing   20 °C 

 
Lucht/waterpompinstallatie 
Eventueel kan er een offerte opgemaakt worden voor een lucht/water warmtepompinstallatie ipv een cv-ketel 

VENTILATIESYSTEEM 
Ventilatie D 
Wij voorzien 1 woonhuisventilator Zehnder Comfoair Qualitiy Q350 (400 M3/H), met warmteterugwinning tot 86%, 
gelijkstroommotor, vorstbeveiliging.  
 
Opmerkingen 
- Voorzien van 2 dak- of muurdoorvoeren (aanwerken dakdichting door dakwerker) 
- Ingebouwde digitale bediening 
- Modulerende automatische bypass (nachtkoeling in de zomer) 
- Ingebouwde luchtvochtigheidsregeling 
- Geluidsdempende fexibels 
- Voorzien van 2 filters (G4 afvoer, F7 toevoer) 
- Inregelen ventielen 
 
We voorzien van de nodige spiralit kanalen in opbouw en verdeelcollectoren, van waaruit ronde pe instortkanalen 
Ventilar dm 63 (in beton of chape) vertrekken  naar de ventielen. 
We voorzien 4 witte ronde metalen afzuigventielen Ventilar in keuken, wasplaats, badkamer, wc en 5 witte ronde 
metalen toevoerventielen Ventilar in woonkamer 2x, slaapkamers 3x 
 
We leveren het meetrapport debieten voor het EPB. 
 
Voordelen 
- Beter rendement waardoor minder warmteverlies en beter E-peil 
- Tot 8 dB stiller 
- Betere koeling en vochtsturing door de modulerende bypass 
 
230 V aan ventilator wordt er voorzien door elektricien 
 
Dampkap- en droogkastafvoeren zijn niet voorzien in deze lastenboek. 
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ELEKTRICITEIT  

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform het AREI en wordt gekeurd door een erkend organisme dat een 
conformiteitsrapport aflevert, hetgeen de bouwheer nodig heeft voor de plaatsing en opening van de teller.  
 
Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal de bouwheer op de werf afspreken met de elektricien, teneinde samen 
te bepalen waar alle elektrische voorzieningen moeten geplaatst worden (hierna besproken).  
 
De installatie wordt in de gepleisterde ruimtes ingewerkt en wordt in opbouw uitgevoerd in alle andere ruimtes. De 
installatie begint aan de zekeringkast en omvat:  
- 1 zekeringkast uitgerust met uitschakelautomaten en 2 differentieelschakelaars  
- 26 lichtpunten  
- 2 lichtpunten buiten met schakelaar  
- 30schakelaars  
- 50 stopcontacten  
- 1stopcontact wasmachine  
- 1 stopcontact droogkast  
- 1 stopcontact kookplaat  
- 1 stopcontact vaatwasser  
- 1 stopcontact oven  
- 1 stopcontact hydrofoorpomp  
- 1 stopcontact CV  
- Voeding voor ventilatiesysteem + sturingskabel  
- Voeding voor badkamermeubel  
- Voeding voor kamerthermostaat  
- Buitenvoeler CV  
- 8 UTP leidingen incl stopcontact  
- 2 maal tv coax  
- 2 maal telefoonleiding incl contactdoos  
- Bel aan de voordeur type ding-dong  
- Mulit-plexplaat 2 * 1,2m voor bevestiging alle nutsvoorzieningen  
- 3 rook melders inclusief CO2 melding  
 
indien een wijziging gewenst is, kan dit verrekend worden, te bespreken bij uittekening  
elektriciteitsplan.  
 
Keuringen voor installaie en zonnepanelen worden voorzien in lastenboek 

ZONNEPANELEN  

Fotovoltaïsche zonnepanelen met Europese keuring (CE, IEC) + IEC gecertificeerd volgens EPB-verslag. 
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BINNENSCHRIJNWERK 

BINNENDEUREN 
De binnendeuren verfdeuren met molure zijn voorzien en omvatten: Moderne strakke deur, omlijsting en afkasting, 
klink en scharnieren in aluminiumkleur. Keuze uit 4 soorten.  

TRAP 
Er is een 1 open rechte trap met bordes voorzien in Rubberwood geleverd en geplaatst voor een bedrag van 4800 
euro (excl.btw).  
 
De hoogte van de trap bedraagt 290 cm, breedte bedraagt 90 cm, Het bordes wordt belegd met massieve plancher 
planken 2” dik. Leuning op de trap is voorzien. Treden zitten tussen de wangen. Trap wordt onbehandeld geleverd. 
 
Indien u kiest voor een ruwe betonnen trap, kunnen we een offerte opmaken voor een houten afwerking. 

VOEGWERK GEVEL  
De voegmortel wordt samengesteld met zand en cement.  
 
Met deze samenstelling worden de voegen van het gevelmetselwerk zorgvuldig, vakkundig plat en vol gedicht, 
waarna het paramentvlak wordt afgeborsteld.  
 
Het zetten van de voegstalen is tevens in de prijs inbegrepen.  

KEUKEN  
Voor de keuken is voorzien voor 5.500€, excl. btw, incl plaatsing.  
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MATERIAALKEUZE  

U krijgt hierbij steeds begeleiding van een deskundige.  
 
De deskundige zal u sturen binnen uw budget of uw budget mee in de gaten houden. Ook zal deze persoon u 
bijstaan voor eventuele raadgevingen, kleuradviezen, ...  

NOG DOOR U TE BEZORGEN 

Voor een gedetaileerde offerte te garanderen hebben we volgende nodig: 
- Uitvoeringsplannen 
- Ingenieursplannen 
- Meetstaat 
- Lastenboek opgemaakt door architect 
- EPB-verslag (eventueel via ons) 
- Sonderingsverslag (eventueel via ons) 



    
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
DOEL 
 
De aanneming heeft tot doel de uitvoering der winddichte ruwbouwwerken van een meergezinswoning gelegen  
… 
… te realiseren voor rekening van  
… 
 
De aanneming bevatten hetzij de volledige ruwbouw, hetzij de volledige timmerwerken, de schrijnwerken, de 
elektriciteitswerken, enz. of een combinatie ervan. 
 
Door de architect en de opdrachtgever, verder genoemd het bestuur, kunnen later bijkomende werken worden 
uitgevoerd tegen later te bepalen prijs.  
 
De aannemer verbindt zich er in alle geval toe de aanvangsdatum der werken te respecteren om een vlotte 
coördinatie mogelijk te maken.  

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor GROEP 
LAUWEREYS BV met maatschappelijke zetel te 2242 PULDERBOS, Fazantenlaan 7 en gekend in de KBO onder het 
nummer BE0679.828.161, hierna genoemd ‘de aannemer’.  
 
 
Artikel 1: Algemeen 
 
Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de 
bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij 
uitdrukkelijk werd aanvaard door de aannemer. 
 
De aannemer is niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De 
klant bevestigt in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook alle 
vergunningen die nodig zijn voor een vlotte uitvoering (bv. inname openbare weg) 
 
 
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 
 
De offertes van de aannemer zijn gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en zijn behoudens 
andersluidend beding 60 dagen geldig.  
 
De offerte wordt een geldige overeenkomst van zodra zij ondertekend is door een persoon bevoegd om de 
aannemer in rechte te verbinden. Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als 
een stilzwijgende instemming van de klant beschouwd. 
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Artikel 3 : Veiligheidscoördinatie 
 
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die 
niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd, niet begrepen in de offerteprijs. 
 
 
Artikel 4.:onvoorzienbare omstandigheden  
 
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar 
zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal 
voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. 
 
Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. 
 
 
Artikel 5 : Wijzigingen en meerwerken 
 
5.1. Wijziging aan de oorspronkelijke overeenkomst  
 
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de 
bestelbon/offerte/overeenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen. Indien deze schriftelijke overeenkomst 
niet voorhanden is, zal er onweerlegbaar vermoeden van instemming zijn met de uitvoering van deze werken door 
de loutere uitvoering ervan. Indien de klant niet reageert op de eventuele schriftelijke wijzigingsvoorstellen van de 
aannemer binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard.   Artikel 
1793 BW is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule. 
 
5.2. Meerwerken 
 
Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke 
handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.  
 
In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken op 
verzoek van de klant worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de 
aanrekening in regie. 
 
Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de aannemer kennis heeft van alle 
relevante  informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de aannemer te vergoeden voor 
alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die 
voortvloeien uit deze ongekende relevant informatie worden aangerekend in regie. 
 
 
Artikel 6: Prijzen en betaling 
 
Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief BTW en andere taxen. Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor 
eventuele typfouten of materiële vergissingen.  
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De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie.  
 
De aannemer zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten in deze algemene 
voorwaarden, dan wel de offerte. Indien deze voorwaarden of de offerte geen vermeldingen bevatten, dan worden 
de producten en diensten gefactureerd als volgt:  Het saldo wordt gefactureerd volgens de vordering van de 
werken. 
 
Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen 
 
7.1. De termijn van uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het akkoord van de klant. De 
uitvoeringstermijn kan ook niet aanvangen voordat de klant gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
7.2. De uitvoeringstermijn is steeds indicatief. De klant kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van 
de werkzaamheden, noch een ontbinding van de overeenkomst vragen.  
 
7.3. Wijzigingen aan de overeenkomst (zoals omschreven in art. 3) doen de uitvoeringstermijn vervallen.  
 
7.4. De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden.  
 
7.5 De aannemer dient zich te belasten met al de werken die rechtstreeks in verband staan met de aanneming. 
Bijgevolg behoudt de bouwheer het recht om met de aannemer overleg te plegen tijdens de uitvoering van de 
werken, wijzigingen, toevoegingen of weglatingen op te leggen bij de originele plannen en lastenboek, dit wat 
betreft de bouw.  
 
7.6 De veranderingen, bijvoegingen of weglatingen zijn slechts uit te voeren na gezamenlijk akkoord tussen 
bouwheer en aannemer. De kostprijs van deze werken en de betalingswijze hiervan worden voorafgaandelijk 
bepaald. 
Elke wijziging gebeurt mits schriftelijk akkoord, en mits schriftelijke kennisgeving aan de architect en/of ingenieur.  
 
 
Artikel 8: Facturatie en betaling 
 
8.1. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 10 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling 
door de klant heeft de aannemer, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een 
interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële 
transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de 
Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het 
openstaande bedrag met een minimum van 150  EUR. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een 
vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd. 
 
Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat 
ogenblik zijn opgesteld lastens de klant. 
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8.2. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende 
factuur door middel van een aangetekend schrijven aan de aannemer worden bezorgd.  Na deze periode zal geen 
enkele betwisting meer aanvaard worden.   
 
8.3. Bij niet-betaling van een factuur heeft de aannemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder 
voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling van het voorschot vermeld onder art. 6.1 verleent de 
aannemer het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te 
stellen. 
 
8.4. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze 
eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de 
materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn 
schulden aan de aannemer gedelgd heeft. 
 
Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding 
van zijn schade.  
 
Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en 
wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. 
 
Artikel 9 : Beëindiging van de overeenkomst 
 
Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk 
mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds 
uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, 
bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom incl. BTW voor het feit 
van het verder verlies van de aanneming. 
 
Indien de aannemer zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen 
wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. 
Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de 
aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken 
 
 Artikel 10 : oplevering(en)  
 
Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. 
Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom 
beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.  
 
Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen 
binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het 
einde van deze periode van 15 dagen. 
 
De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd 
en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. 
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De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering zonder enige formaliteit dan het 
verstrijken van de termijn. 
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 
 
De aansprakelijkheid van de aannemer kan slechts in gedrang komen indien de klant de aannemer onverwijld en 
deugdelijk in gebreke heeft gesteld overeenkomstig art. 8.2 waarbij de klant de aannemer een redelijke termijn 
heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en de aannemer ook na die termijn toerekenbaar in de 
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 
 
De aannemer is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de aannemer is uitgegaan van 
de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt. 
 
De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor: 
indirecte schade,  
schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden),  
schade tijdens het vervoer/transport,  
door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade,  
schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of  
het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen  
 
Artikel 12 : overdracht van risico’s 
 
De door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de 
uitvoering van de werken of de levering van de materialen , goederen of installaties vordert. 
 
Artikel 13: Intellectuele eigendom  
 
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de 
aannemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
Artikel 14: Privacy en persoonsgegevens 
 
Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken 
van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de aannemer.  Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming 
en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie. 
 
De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit 
uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd. 
 
Artikel 15: Verzekeringen  
 
De opdrachtgever moet voor de totaliteit van de geplande werken een verzekering “alle bouwplaatsrisico’s” (ABR) 
afsluiten bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering moet minstens aan de volgende 
voorwaarden voldoen :  



33 

 
1. Verzekerde personen: 
De verzekerde personen zijn alle personen die bij de oprichting van het gebouw betrokken zijn, onder meer :  
- de bouwheer, opdrachtgever - de aannemer(s) 
- de onderaannemer(s) 
- de architect(en)  
- de raadgevende ingenieur(s) (stabiliteit, technieken, HVAC,...) - de veiligheidscoördinator(en) 
 
 
2. Waarborgen 
 
Afdeling I : Schade aan de werken  
 
I.1. Gedekte risico’s 
De verzekering zal dekking verlenen voor beschadiging of verlies van :  
-  de definitief opgetrokken werken die het voorwerp van de aannemingscontracten vormen, daarin begrepen de 
materialen, bouwelementen en uitrustingen (d.w.z. machines, toestellen en installaties) bestemd om erin te worden 
verwerkt;  
 
-  de voorlopige werken bepaald in de aannemingscontracten of nodig voor de uitvoering ervan.  
 
I.2. Verzekerde kapitalen 
Het verzekerd kapitaal is gelijk aan de totale aannemingssom, met inbegrip van de erelonen van architect(en), 
raadgevende ingenieur(s) en veiligheidscoördinator(en) en de niet-recupereerbare BTW.  
De aannemer verbindt er zich toe de erelonen van architect(en), raadgevende ingenieur(s) en 
veiligheidscoördinator(en) reeds van bij de aanvang mede te delen aan de verzekeraar.  
 
I.3. Uitbreidingen 
Zullen eveneens verzekerd zijn :  
a. de opruimings- en afbraakkosten die het gevolg zijn van een gedekt schadegeval en dit tot 10% van het 

verzekerd kapitaal zoals bepaald onder punt I.2.  
b. de schade of het verlies te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of 

in de plannen (met inbegrip van het foutief gedeelte) alsook de schade of het verlies te wijten aan het eigen 
gebrek van de materialen. Het verzekerd kapitaal hiervoor zal minstens 10% bedragen van het verzekerd 
kapitaal zoals bepaald onder punt I.2.  

c. de schade aan het bestaand goed, d.w.z. de schade aan onroerende goederen die eigendom zijn van de 
bouwheer waaraan rechtstreeks wordt gewerkt of die zich in de onmiddellijke omgeving van de werf bevinden. 
Het verzekerd kapitaal hiervoor zal minstens 10% bedragen van het verzekerd kapitaal zoals bepaald onder 
punt I.2.  

d. Tussen de voorlopige en definitieve oplevering zal een uitgebreid onderhoud verzekerd worden waarbij ook 
de schade en het schadeverwekkend feit dat zijn oorsprong heeft in de bouwperiode maar zich slechts 
manifesteert in de onderhoudsperiode, ingedekt wordt naast de schade aan de afwerkingopdracht van de 
aannemers.  

 
I.4. Vrijstelling  
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De vrijstelling zal niet meer bedragen dan 5.000 EUR per schadegeval. 
Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de werken zijn de vrijstellingen ten laste van de 
aannemer.  

I.5. Uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s	
Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de werken zijn de uitgesloten en/of niet verzekerde 
risico’s ten laste van de aannemer.	 

I.6. Eerste rang	
Alle waarborgen van Afdeling I zullen tussenkomen in eerste rang.	 

Afdeling II : Aansprakelijkheid t.o.v. derden  
II.1. Gedekte risico’s De verzekering dekt :  
a. de burgerlijke aansprakelijkheid volgens de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek; De 

polis biedt dekking voor zowel materiële, immateriële als lichamelijke schade.  
b. de schade aan derden op basis van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek;  
c. de schade ten gevolge van trillingen, verlagen van de grondwaterstand, ontbreken, verwijderen of verzakken 

van steunen;  
d. de schade aan kabels en leidingen  
e. De gekruiste aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de verzekerden onderling als derden t.o.v. elkaar beschouwd 

worden.	 

II.2. Verzekerde kapitalen: 
Het verzekerd kapitaal zal minstens 25% van de waarde van de werken en max. 1.000.000 Euro per schadegeval 
bedragen. Voor de risico’s vermeld onder de punten II.1. b), c) en d) kan het verzekerd kapitaal beperkt worden, 
doch het dient minstens 125.000 Euro en max. 250.000 Euro per schadegeval te bedragen.  

II.3. Vrijstelling	
De vrijstelling zal niet meer bedragen dan 50.000 EUR per schadegeval.  

3. Duur van de verzekering  
De polis zal ingaan bij de aanvang van de werken en zal eindigen bij de definitieve oplevering. Tussen de 
voorlopige en de definitieve oplevering zal een uitgebreid onderhoud verzekerd worden.  

4. Verzekeringsattest	
De aannemer verbindt er zich toe, ten laatste bij de opening van de werf, een attest uitgaande van een erkende 
Belgische verzekeringsmaatschappij voor te leggen, waaruit blijkt dat een polis ABR werd afgesloten die voldoet 
aan de hogervermelde voorwaarden, dat die polis in voege is en dat de premie betaald werd. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
 
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot 
de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, 
Afdeling Mechelen.  
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