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1 INLEIDING 

1.1 HET PROJECT, EEN KORTE OMSCHRIJVING 
De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de 
stadskern vormde. Met het project Keizerpoort willen we deze plek opnieuw op de kaart zetten en de 
allure geven van een poort tot de stad. Met nieuwe doorsteken voor fietsers en voetgangers versterken 
we de verbindende rol van deze plaats tussen het centrum van Gent en Ledeberg. 

 

Keizerpoort zal een mix van wonen en werken aanbieden. De blikvanger van het project wordt het 
kantoorgebouw. Overdag kan Keizerpoort alle faciliteiten voor de verschillende werknemers bieden. Na 
de kantooruren en in het weekend keert de rust terug en kan men aangenaam vertoeven in het groen 
en aan het water. Keizerpoort speelt samen met de heraanleg van de Brusselsesteenweg een 
waardevolle rol in het garanderen van veilige en vlotte fiets- en voetgangersverbindingen op dit 
knooppunt tussen Ledeberg, Gentbrugge en het centrum van Gent. We voorzien een verkeersvrije zone 
rondom het project, een verbreding en opwaardering van de Doorgang der Hallegasten en een nieuwe 
fiets- en voetgangersverbinding tussen de Franse Vaart en de August Van Bockxstaelestraat. 
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De ontwikkeling van Keizerpoort is gespreid over 3 fases, zoals in bovenstaand plan aangeduid. Dit 
verkoopslastenboek omvat de wooneenheden in de eerste fase. De tweede en de derde fase bevinden 
zich nog in een ontwerpproces. 
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Deze eerste fase van Keizerpoort bestaat uit de volgende bouwdelen: 

 

 Ondergrond: Een ondergrondse parking met 3 lagen, waarvan de eerste voorziet in de parking 
voor de Aldi-winkel, een ruime fietsenberging, enkele gewone bergingen en technische ruimtes. 
Het niveau -2 en -3 biedt ruimte aan parkeerplaatsen voor de wooneenheden, commerciële 
ruimtes en kantoren, alsook gewone bergingen en technische ruimtes. De inrit naar de parking 
bevindt zich aan de overzijde van de Doorgang Der Hallegasten, in de zone van fase 3, en zal 
later eveneens toegang bieden tot de parking van fase 2 en 3.  
 

 Bouwdeel A1: Een kantoorgebouw (plancode A1) met 9 bouwlagen. 
 

 Bouwdeel Commerciële ruimte: Een grote commerciële ruimte met inpandige loskade en 
aanhorigheden alsook een ondergrondse parking en technische ruimte, bedoeld voor een Aldi-
winkel. 
 

 Bouwdeel A2: Bovenop de Aldi-winkel is er aan de Brusselse steenweg een bouwvolume van 4 
bouwlagen met enkele kleinschalige kantoren en 21 appartementen (plancode A2). 
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 Bouwdeel B: Eveneens op de Aldi-winkel, aan de Doorgang der Hallegasten, bevinden zich 3 

woningen (plancode B). Verweven tussen deze woningen, de Aldi-winkel en de onderliggende 
parking bevindt er zich nog een fietsenberging. 
 

 Bouwdeel C: Achter de Aldi-winkel, aan de zijde van de Franse Vaart, is er ruimte voor 2 
horecazaken, eventueel kantoren of andere commerciële functies. Hierboven zijn er eveneens 
4 bouwlagen voorzien, waarin 16 appartementen (plancode C). 
 

 Daktuin: De centrale resterende dakoppervlakte van de Aldi-winkel wordt ingericht als een 
gemeenschappelijke daktuin en privatieve buitenruimtes voor de aanpalende appartementen 
en woningen. 

Voorliggend lastenboek heeft betrekking op de casco-ruimtes in gebouw C (C.0.01 en C.0.02) die 
vergund zijn als horeca, maar die conform de basisakte eveneens een kantoor- of commerciële functie 
kunnen krijgen, mits het verkrijgen van de overeenkomstige stedenbouwkundige vergunning. 
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1.2 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN  
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing op dit gebouw:  

- De uitvoering is gebaseerd op alle gangbare normeringen als NBN en STS normen 

- Voor de kwaliteit van de gebruikte materialen verwijst de uitvoering naar de labels BENOR of 
gelijkwaardige variant  

- De stedelijke en gewestelijke bouwreglementeringen 

- De bepalingen van de nutsbedrijven 

- De voorschriften van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw 

- Het KB basisnormen brandveiligheid 

- De norm NBN S 01-400-1 ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ 

2 MEDE-EIGENDOM 

Op het geheel van gebouwen is de wetgeving op de mede-eigendom van toepassing.  

Er is een basisakte voor de algemene mede-eigendom, waartoe ook de parkings behoren. Voor het 
kantoorgebouw A1, met zijn bijhorende ondergrondse ruimtes, is er deelvereniging met een aparte 
basisakte voorzien. Dit laat toe om met een grote autonomie beslissingen te nemen die het 
kantoorgebouw zelf aanbelangen.  
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3 TECHNISCHE BESCHRIJVING 
De werken zullen uitgevoerd worden door gespecialiseerde aannemers welke onder toezicht staan van 
de architect. 

Voorliggend lastenboek moet samen gelezen worden met de architectuurplannen dewelke bij dit 
lastenboek horen en beschrijft de constructie en afwerking die Oryx Projects NV aanbiedt. 

Aanvullend op dit lastenboek moeten eveneens de bepalingen uit de basisakte, beschreven voor de 
inrichting van privatieve kavels met casco oplevering, gerespecteerd worden. 

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

3.1 NUTSVOORZIENINGEN 
De verschillende nutsvoorzieningen (elektriciteit (80A), technisch warm water (combilus), sanitair water, 
gas (G4) telecom, TV en data) komen binnen in de technische lokalen van de privatieven.  

Voor de bouwdelen A2 en C is er telkens een gemeenschappelijke stookplaats, voorzien van een 
gascondensatieketels. Deze voedt een combilus met technisch warm water, eveneens voor de casco-
eenheden. In het bijzonder is er voor iedere horeca-ruimte een afzonderlijke, rechtstreekse 
gasaansluiting ten behoeve van de latere keukenuitrusting. 

De aansluitingskosten voor deze nutsleidingen zullen supplementair aan de koper aangerekend worden. 

Aan de Doorgang der Hallegasten bevinden zich een gas- en een elektriciteitscabine, ter beschikking van 
de nutsmaatschappij voor het plaatsen van verdeel- en regelinstallaties voor het openbare net. 

De nodige wachtleidingen worden voorzien volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen 
voor de aansluiting van water, elektriciteit, distributie, telefoon, enz. 

3.2 AFVAL 
Er bevinden zich 2 gemeenschappelijke afvallokalen in de kelder. De afvalcontainers kunnen via de 
fiets/afvallift in gebouw A1 naar de gelijkvloerse verdieping gebracht worden, voor ophaling door de 
diensten. 

Deze afvallokalen dienen evenwel enkel voor aan huishoudelijk gelijkgesteld afval. Indien de functie in 
de casco-ruimte een  ander soort afval genereert, dan moet hiervoor binnen het privatief zelf, of in de 
bijhorende ondergrondse berging, een afvallokaal voorzien worden. Dit afvallokaal moet van de nodige 
verluchting voorzien worden en mag geen hinder naar derden veroorzaken.  

3.3 RUWBOUW 

3.3.1 FUNDERINGEN 
De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de ingenieur 
stabiliteit. De funderingen bestaan uit een algemene funderingsplaat aangezet op een paalfundering.   
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3.3.2 RIOLERING 
De riolering wordt uitgevoerd in kunststofbuizen, Benor gekeurd, volgens het schema en de diameters 
vermeld op het rioleringsplan, met tussenplaatsing van de nodige inspectieputten en septische putten. 
De aansluiting van de privé-installaties op de openbare riolering wordt uitgevoerd overeenkomstig de 
gemeentelijke verordeningen. Het ontwerp en de uitvoering van de rioleringsstelsels  gebeurt volgens 
TV 265 van het WTCB. 

3.3.3 DRAAGSTRUCTUUR GEBOUW 
De draagstructuur bestaat hoofdzakelijk uit gewapend beton en dragend metselwerk en wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de ingenieur stabiliteit.  

De betonstudie werd toevertrouwd aan een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit en is conform de 
eurocodes zoals toegepast in de NBN-normen. De samenstelling van het beton wordt bepaald door de 
ingenieur stabiliteit.  

Voor deze casco-ruimtes geldt als maximale permanente belasting drie kilonewton per vierkante meter 
(3 kN/m²), en als variabele belasting vijf kilonewton per vierkante meter (5 kN/m²). 

3.3.4 SCHEIDINGSWANDEN  
De scheidingswanden bestaan uit gewapend beton, betonstenen of kalkzandsteen.  

3.3.5 GEVELAFWERKING 
De gevels van gebouwen worden opgetrokken in gevelmetselwerk en natuursteen of prefab 
betonelementen.  

3.3.6 PLATTE DAKEN EN REGENWATERAFVOER 
Het platte dak boven de commerciële ruimte wordt als intensief groendak aangelegd, om als tuin te 
fungeren. 

De daken op gebouwen A2, B en C worden van een extensief groendak voorzien.  

Het regenwater van de groendaken wordt vertraagd afgevoerd naar de openbare riolering. Het 
regenwater van gebouw A1 wordt opgevangen in een buffer en aangewend voor de besproeiing van de 
daktuin en voor de fietswasplaats.  

3.3.7 BUITENSCHRIJNWERK 
De ramen en deuren zijn vervaardigd uit hoogwaardig thermisch onderbroken aluminium profielen in 
een kleur bepaald door de architect. De openingswijze van de ramen (vast, draai, draai/kip, schuif) is 
aangeduid op de plannen.  

De toegang tot de eenheden gebeurt via een deur met veiligheidscilinder, vijfpuntsluiting en spionoog.  

Buitenzonwering is voorzien conform de EPB-berekeningen, bij de ramen zoals aangeduid op de 
technische verkoopsplannen (symbool voor de bediening van de zonnescreens). Deze zonwering wordt 
aangestuurd in functie van de bezonning en kan over-ruled worden door de gebruiker.  
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3.3.8 SLOT EN SLUITWERK  
Er wordt een speciale sleutelcombinatie geïnstalleerd zodat men per eenheid maar één toegangssleutel 
nodig heeft die toegang geeft tot de privatieve deuren die bij de eenheid horen (de inkomdeur van de 
eenheid, de brievenbus en de privatieve berging) alsook tot de gemeenschappelijke deuren waartoe de 
gebruiker toegang krijgt (de fietsbergingen, inkomhal en afvalberging). Er worden per eenheid drie 
sleutels afgeleverd.  

De poorten die auto’s toegang geven tot de ondergrondse parkeerplaatsen worden met een 
afstandsbediening aangestuurd.  

3.3.9 BALUSTRADES, BORSTWERINGEN 
Borstweringen aan terrassen zijn van verschillende types en conform de geveltekeningen van de 
architect. 

3.3.10 TRAPPEN 
De trappen en bordessen in de gemeenschappelijke traphallen worden uitgevoerd in zichtbeton met 
antislipneuzen. De onderzijde van de trapelementen wordt uitgevoerd in zichtbeton.  

Trapleuningen worden voorzien volgens de brandweervoorschriften.  

3.3.11 VLOER-, PLAFOND EN WANDAFWERKING 
De eenheden worden niet voorzien van chape en vloer-, plafond of wandafwerking.  

3.4 AKOESTISCHE ISOLATIE 
De exploitatie en de inrichting van de casco-ruimten dient minimum te voldoen aan het normaal 
akoestisch comfort bepaald in NBN S 01-400-1, en dit zowel voor de inrichting, voor de afwerking als 
voor de technieken, qua emissie van lucht-, contactgeluid, gevelisolatie en technische installatie. 

Om te voldoen aan de omgevingseisen, moet het geluidsniveau na inrichting van de casco-ruimten lager 
zijn dan 83 dB(A) in de dagperiode (van 7 uur tot 19 uur), en 78 dB(A) in de avond- of nachtperiode (van 
19 uur tot 7 uur). 

Binnen de bouw van de casco-ruimten zijn door de bouwheer reeds een aantal geluidsisolerende 
voorzieningen gerealiseerd. De betonvloer garandeert een geluidsreductie van een bron van 80 dB(A) 
tot geluidsniveaus van 30 dB(A). Indien het geluidsniveau hoger zal zijn, moet bij de afwerking van de 
casco-ruimte de geluidsisolatie naar de aanliggende en/of bovenliggende eenheden evenredig verhoogd 
worden. 

De vloeropbouw dient minimum te voldoen aan volgende akoestische randvoorwaarden: akoestische 
contactisolatie dient te voldoen aan categorie 1a bepaald in NBN S 01-400-1. De contactgeluidisolatie 
reduceert het contactgeluid tot maximaal vijftig decibel (50 dB in situ) en bestaat uit één laag 
Polyethyleen-schuim (PE-schuim) van vijf millimeter (5 mm). De dekvloer heeft een dikte van minimum 
zeven centimeter (7 cm), en is verplichtend van het zwevende type. De randafwerking en plinten dienen 
los van de vloer geplaatst te worden. 
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Er mag omwille van akoestische redenen geen enkele perforatie of techniek geplaatst worden in de 
tussenmuren noch in vloerplaten tussen twee privatieve kavels. Dit houdt onder meer in dat er geen 
kabels of leidingen in wanden ingeslepen kunnen worden, noch dat er elektrische kabels via de 
bovenliggende vloerplaat geplaatst kunnen worden. Om kabels, leidingen en andere technieken weg te 
werken, is de eigenaar gehouden te werken met voorzetwanden en/of valse plafonds. Alle bevestigingen 
aan de wanden en/of plafonds dienen te gebeuren door middel van trillingsisolerende beugels (DL > 20 
dB). 

Alle aansluitingen op de verticale schachten dienen door middel van soepele leidingen of aansluitmoffen 
te gebeuren. Het geluidsniveau in de leidingen dient lager te zijn dan 65 dB(A). 

Elk van de individuele installaties die zouden worden geplaatst in de privatieve kavels dienen een 
geluidsniveau te hebben Lp kleiner dan 60 dB(A) op 1 meter (dampkap, stookketel, circulatoren, 
pompen, en dergelijke). Alle installaties dienen op trillingsdempende steunen geplaatst te worden die 
aangepast zijn aan het type van installatie. 

3.5 EPB 
Vermits een aantal maatregelen die de EPB-resultaten beïnvloeden door de koper zelf moeten genomen 
worden (vloerisolatie, technieken, …) zal de Bouwheer een tussentijds EPB-rapport afleveren, met 
toelichting over de maatregelen die nog door de koper moeten voldaan worden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de koper om de verdere EPB-verplichtingen op te nemen. 

3.6 ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

3.6.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
Volgende elektrische installaties zijn voorzien:  

 Lichtpunten, aangestuurd met bewegingsdetectoren. In de gemeenschappelijke inkomhal en 
traphal. 

 Voorzieningen voor de liftinstallatie.  
 Veiligheidsverlichting.  
 Buitenverlichting.  
 Voorzieningen voor de branddetectie- en bestrijding.  
 Een volledige videofooninstallatie verbindt alle wooneenheden met de inkomhal van het 

gebouw. Iedere wooneenheid beschikt over een deurknop voor het bedienen van het 
elektrisch deurslot van de sasdeur.  

 Tellerkast volgens stroomleverende maatschappij. 
 Verdeeldoos telefonie en kabeldistributie in berging van het appartement. De centrale 

installaties bevinden zich de in meterlokalen. 

De schakelaars en leidingen in de gemeenschappelijke ruimtes buiten de inkom- en traphallen zullen 
uitgevoerd worden in opbouw.  
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3.6.2 PRIVATIEF 
Per casco-ruimte met berging wordt een driefasige voeding voorzien van 80A. In de ruimte zelf en in de 
berging van de casco ruimte in de kelder wordt een TT net uitgebaat op 3x400V+N.  

Er wordt vanuit het tellerlokaal een voeding voorzien tot in de berging van de casco ruimte in de kelder 
en een voeding voor de horeca ruimte zelf. Beide voedingen vertrekken uit een verdeelbord met 
automaat en differentieel opgesteld in het tellerlokaal. In de berging en de casco ruimte is een los 
kabeluiteinde ter beschikking. 

Het verdeelbord in het tellerlokaal is per casco eenheid aangesloten op de respectievelijke teller 

3.7 HVAC 

3.7.1 VENTILATIE 
Voor elke casco-ruimte is een kanaal voor afblaas van dampkaplucht naar het dak voorzien. Dit kanaal 
meet 300x700mm en  is gedimensioneerd op een debiet van 3.000 m³/h.  

Bovendien is een gezamenlijk kanaal voor verse luchtaanvoer voorzien vanaf het dak van Blok C die de 
casco ruimtes moet voorzien van hygiënische ventilatie. Het gezamenlijk kanaal is voorzien op een 
debiet van 11.000 m³/h.en wordt gesplitst thv niveau -1. Vanaf de schacht vertrekken 2 afzonderlijke 
kanalen richting de casco ruimtes , voor elk een debiet van 5.500 m³/h. 

De luchtgroepen voor hygiënische ventilatie van de casco ruimtes moeten opgesteld worden in de 
cascoruimtes. De luchtgroepen zelf zijn ten laste van de kopers maar de kanalen voor de afblaas van 
deze hygiënische ventilatie, vanuit de casco-ruimte naar de parking, zijn wel voorzien. 

In de schacht is er ruimte voor het plaatsen van een verluchtingskanaal voor een eventueel afvallokaal 
in de cascoruimte of vanuit de berging, tot aan het dak.  

Eveneens kunnen er, indien tijdig beslist, leidingen voor een airco-installatie op het dak geplaatst 
worden.  

De combilus leidingen zijn voorzien tot in de casco-eenheid om de verwarmingsbatterijen van de 
luchtgroepen te kunnen aansluiten.  

3.7.2 VERWARMING EN WARM WATER 
De casco ruimtes kunnen aangesloten worden op de beschikbare combilus van bouwdeel C. Deze 
combilus verdeelt technisch warm water en takt af tot net binnen de casco-eenheid. De 
warmteproductie wordt gerealiseerd door  twee gascondensatieketels met elk een vermogen van 
100kW geplaatst in het stooklokaal op kelderniveau -1. De ketels zijn van het open type, met 
dubbelwandige schouw die via een aparte koker naar het dak naar buiten gaat. De afrekening gebeurt 
door aparte calorimeters per etagestation. Zowel het etagestation als de caloriemeter zijn niet voorzien 
en zijn dus ten laste van de koper. 
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3.8 SANITAIR 

3.8.1 LEIDINGEN 
De hoofdkoudwaterleiding komt binnen op kelderniveau -1 in het watertellerlokaal.  

Elke casco-ruimte heeft zijn eigen waterteller. Verder loopt de koudwaterleiding tot in de casco-ruimte.  

Alle toevoerleidingen zijn vervaardigd uit alu-kunststof.  

Het volledige afvoerstelsel is gescheiden, wat wil zeggen dat fecaal en vuilwater afzonderlijk wordt 
verzameld. Ook is de afvoer van de keuken afzonderlijk.  

Afvoeren vuil water worden gecollecteerd en aangesloten op het openbaar rioleringsnet.  Afvoeren 
fecaal water van toiletten worden verzameld en naar de septiek op kelderniveau -1 gebracht. De 
overloop van de septiek wordt aangesloten op de openbare riolering. Afvoeren keuken worden 
samengebracht en kunnen optioneel naar een vetafscheider afgevoerd worden.  

In de fietsenberging op niveau -1 is er ruimte voorzien om een vetafscheider per cascoruimte te kunnen 
plaatsen. Alle voorzieningen (verluchtingsleidingen, persleidingen,..) zijn al getroffen om de 
vetafscheiders te kunnen plaatsen en aan te sluiten.   

Alle afvoer- en verluchtingsleidingen zijn vervaardigd uit polyethyleen.   

3.8.2 BRANDBESTRIJDING 
In de technische ruimte van gebouw C is een brandbluspomp opgesteld. Deze voedt de verschillende 
brandhaspels in gebouw C. De haspels in de cascoruimtes worden in een haspelkast geplaatst.  

In de casco-ruimtes zelf is automatische branddetectie voorzien, namelijk optische rookdetectoren 
aangesloten op de brandcentrale van blok C. Bovendien worden aan de uitgangen handbrandmelders 
en sirenes met flitslichten geplaatst. Het aangewend systeem beantwoordt aan de norm S21-100.  

Alle brandleidingen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.    

3.8.3 SANITAIR WARM WATER 
Het sanitair warm water kan geproduceerd worden door een etagestation. De aansluiting hiervan op de 
combilus is niet voorzien en is ten laste van de koper.  

3.8.4 DATA 
Vanaf het technisch lokaal in de kelder, zullen Proximus- en Telenet verbinding op elke cascoruimte 
worden binnen gebracht. Voor Proximus en Telenet is dit fiber.  

3.9 INKOMHAL 
Elke inkomhal van de gebouw A2 en C is volledig afgewerkt en voorzien van een brievenbusensemble. 
De inrichting is ontworpen door onze architect waarbij hoogwaardige materialen gebruikt worden.  
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3.10 LIFTINSTALLATIE 
Alle liften zijn van het elektrische type, met de liftmotor opgesteld in de liftschacht, en met een maximale 
bezetting tot 8 personen. De liften zijn voorzien van een alarm -en telefooninstallatie.  

3.11 PARKEERPLAATSEN EN ELEKTRISCH LADEN VAN WAGENS 
Op de verdiepingen -2 en -3 bevinden zich de autostaanplaatsen dewelke apart aangekocht kunnen 
worden.  

Voor de parkeergarage wordt een aparte transformator van 800kVA voorzien, dewelke volledig 
onafhankelijk functioneert van de rest van het gebouwencomplex. Een overgrote deel van dat vermogen 
wordt ter beschikking gesteld aan het elektrisch laden van wagens. Alle parkeerplaatsen op niveau -2 en 
-3 kunnen daarbij gekoppeld worden aan een intelligent centraal besturingssysteem, dat er voor zal 
zorgen dat de laadstroom voortdurend op een optimale manier wordt (her)verdeeld over de wagens die 
op dat moment zijn aangesloten. Het systeem is ook interactief: er kan rekening gehouden worden met 
de gewenste vertrektijd, dewelke door de gebruiker kan ingegeven worden via de smartphone. 

Een laadtoestel is steeds van het type single, 3-fasig met RFID (= voorzien van badgelezer). Daarzonder 
geen interactiviteit mogelijk en ook geen persoonlijke financiële afrekening.  

Desgewenst kan men bij aankoop van zijn parkeerplaats(en) een (of een aantal) laadtoestel(len) 
bestellen. Maar ook kan een eigenaar er voor kiezen deze beslissing uit te stellen naar een later tijdstip, 
naar eigen aanvoelen en noden. Het totale vermogen en het besturingssysteem is voorzien op die 
toekomstige uitbreiding en berekend om perfect te blijven functioneren voor alle 188 (!) 
parkeerplaatsen.  

Bij oplevering is iédere parkeerplaats standaard voorzien van een pre-installatie elektrisch laden, 
inbegrepen in de aankoopprijs. Deze houdt in dat er een oplaadkabel getrokken wordt tot aan iedere 
parkeerplaats, dewelke rechtstreekse verbinding maakt met het centrale besturingssysteem. Vermits 
enkel het laadpunt nog aangekoppeld moet worden, maakt dit maakt de latere installatie eenvoudig én 
goedkoper.  

Op parkeerplaatsen die voorlopig zonder laadpunt blijven, wordt het kabeleinde verzorgd (en veilig!) 
afgewerkt. 

3.12 FIETSSTAANPLAATSEN 
Onder gebouw C bevindt zich een ruime fietsberging met fietsstaanplaatsen voor de eenheden in 
gebouw C, waaronder ook de casco-eenheden. Eveneens bevinden er zich de ruime plaatsen voor een 
bakfiets of speed-pedelec. Deze ruime plaatsen zijn niet voorzien van een fietssteun zodat de fietsen 
hier op hun eigen steun moeten rusten. Van deze plaatsen is er een extra aanbod dat apart aangekocht 
kan worden. In deze fietsenberging is er eveneens een wasplaats voor fietsen voorzien. 

Bij de fietsenstallingen zijn geen stopcontacten voorzien zodat gebruik van elektrische fietsen met een 
afneembare batterij aangewezen is. 
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3.13 TOEGANGSCONTROLE EN VEILIGHEID 
In de inkomhallen van gebouw A2 en C wordt een videofoon voorzien, verbonden met elk van de 
bovenliggende appartementen en kantoorruimtes. Eveneens is er een aansluitpunt voorzien om, 
desgewenst, in de toekomst bewakingscamera’s te plaatsen. 

De trap die leidt van de Doorgang der Hallegasten naar de daktuin en de fietsenberging is afgesloten 
met een hekwerk. Aan dit hekwerk bevinden zich de videofoons voor de 3 woningen. Dit hekwerk kan 
enkel geopend worden via de binnenpost in de woningen of, door alle bewoners, met een sleutel.  

De toegangspoort naar de garage kan op afstand elektrisch bediend worden. Het openingsregime zal 
bepaald worden in functie van afspraken onder de gebruikers. Minstens gedurende de openingsuren 
van de commerciële ruimte zal de poort open blijven. De toegang van niveau -1 naar niveau -2 en -3 zal 
via slagbomen of poorten gebeuren, dewelke eveneens vanop afstand elektrisch kan geopend worden 
met zender of kan geopend worden dmv van een badge. Bezoekers van de kantoren of wooneenheden 
zullen de mogelijkheid hebben om, mits voorafgaandelijke aanmelding, eveneens de toegangspoort te 
openen. 

Vanuit de parking van de commerciële ruimte zijn vluchtdeuren naar de traphallen van gebouw A2 en C 
voorzien. Deze deuren zijn beveiligd om de toegang enkel tijdens noodsituaties mogelijk te maken. 

3.14 SIGNALISATIE 
De signalisatie is inbegrepen. Dit houdt in: de niveauaanduidingen in de liftbordessen en traphallen, 
aanduiding van vluchtwegen en uitgangen, aanduiding van de brandbestrijdingsmiddelen, de 
huisnummers op het gelijkvloers, de appartementnummers, de benaming van het gebouw, de benaming 
van de gemeenschappelijke lokalen, de nummering van de bergingen, parkeerplaatsen en 
fietsenstalling.  

3.15 VERLICHTING EN RECLAMEUITINGEN 
De verlichting en reclameuitingen moeten voldoen aan onderstaande principes, eveneens verwerkt in 
het dossier voor de bouwvergunning: 
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3.16 OPLEVERING 
De eenheden en gemene delen worden borstelschoon opgeleverd met inbegrip van verwijdering van 
alle puin, afval en vuilnis. De ramen en beglazing worden ontdaan van alle stickers en schoongemaakt.  

3.17 VERZEKERING 
Zolang de promotor of zijn aannemer een verzekering “Alle bouwplaatsrisico’s” heeft voor het hierna 
beschreven project Keizerpoort I, zal de eigenaar die deze werken laat uitvoeren voor zijn werken een 
verzekering “Alle bouwplaatsrisico’s” afsluiten bij die verzekeringsmaatschappij waar ook de algemene 
verzekering “Alle bouwplaatsrisico’s” door de promotor of door zijn aannemer werd afgesloten. 

4 ALGEMENE VOORWAARDEN 
De algemene verkoopsvoorwaarden worden vermeld in de verkoopsovereenkomst, waarvan dit 
lastenboek een bijlage vormt. 


