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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. 

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 
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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) 

 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 om andere commerciële ruimtes. 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. 

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 

Het kantoorgebouw maakt deel uit van een groter gebouwcomplex, waarop de wetgeving op de mede-
eigendom van toepassing is.  
Er is een basisakte voor de algemene mede-eigendom, waartoe dus ook parkings behoren. Voor het 
kantoorgebouw zelf, 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.  
 
Lege parkeerplaatsen hebben geen nut. Vanuit deze vaststelling zijn er verschillende marktspelers die een 
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applicatie ontwikkeld hebben voor een optimale benutting van de parkeercapaciteit. Daarom zullen de 
parkeerplaatsen die bij het kantoorgebouw horen in een ‘pool’ beheerd worden, ondersteund door een 
dergelijke applicatie. Dit is gebaseerd op de volgende principes: 

 Iedereen heeft in basis parkeerrecht op het  aantal staanplaatsen dat hij in eigendom heeft, doch zonder 
nominatieve toewijzing van een specifieke plaats 

 Via de app kan een eigenaar of zijn personeel een plaats reserveren, met de mogelijkheid om onderlinge 
prioriteiten toe te kennen. Wanneer de nood aan een parkeerplaats op een bepaalde (halve) dag kleiner 
is dan het aantal plaatsen in eigendom, dan zet de app het overschot van de plaatsen voor die periode 
ter beschikking van andere eigenaars.  

 Er is onder de eigenaars een tarief af te spreken voor het gebruik van elkaars parkeerplaats. De app 
regelt op basis van het werkelijke gebruik een periodieke afrekening.  

 De mogelijkheid wordt geboden aan eigenaars van appartementen om, vooral buiten de kantooruren, 
eveneens (tegen vergoeding) gebruik te kunnen maken van deze staanplaatsen.  

 De implementatie van het systeem begint vanuit een conservatieve benadering zodat iedereen kan 
parkeren. Uit de opgedane ervaring kan het protocol verder afgestemd worden zodat de bezetting van 
de parkeerplaatsen optimaal gebeurt. 
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3 Technische beschrijving 

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.  
 
Dit lastenboek beschrijft enkel het bouwdeel A1, stedenbouwkundig vergund als kantoor met op de 
benedenverdieping een commerciële ruimte. Samen met de bijhorende zones in de 3 ondergrondse 
verdiepingen die er één geheel mee vormen. 
De verdiepingen zijn in de basisakte telkens opgesplitst in 2 delen, zodat deze apart verkocht kunnen worden. 
Het gebouw is in basis evenwel zo ontworpen dat elke verdieping als één geheel functioneert, zowel qua 
technieken als qua sanitaire cel. Het functioneel opsplitsen van een verdieping zal bijgevolg aanpassingen aan 
de technische voorzieningen vergen, alsook een tweede sanitaire cel dan wel afspraken onder eigenaars 
betreffende het gebruik van de ene sanitaire cel. 

3.1 Gesloten ruwbouw 

De betonstudie werd toevertrouwd aan een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit en is conform de bepalingen 
opgenomen in de geldende Belgische normen, geïmplementeerde Europese normen en hun addenda. 

3.1.1 Onderbouw 

De onderbouw bestaat uit 3 niveaus parkeergelegenheden met daarin verweven een aantal functionele ruimtes: 
technieken en bergingen.  
In combinatie met de algemene funderingsplaat vormen de beschoeiingswanden een waterdichte kuip.  
Om de waterdichtheid te garanderen en een verzorgd uitzicht te bekomen, worden beiden langs de binnenzijde 
“afgewerkt” door middel van resp. voorzetwanden in ter plaatse gestort beton (over de volledige hoogte van de 
kuip) en een gepolierde dekvloer helemaal beneden op niveau -3. 
De overige structuur van de parkeerlagen zal grotendeels uitgevoerd worden in een geprefabriceerde 
betonstructuur: voorgespannen welfsels (of gelijkwaardig) met een gepolierde druklaag, op een skelet van 
prefab betonnen kolommen en balken. Circulatiekernen en regenwaterbuffers worden in glad bekist ter plaatse 
gestort beton uitgevoerd. 

3.1.2 Bovenbouw 

3.1.2.1 Draagstructuur 
De structuur van de bovenbouw bestaat uit een verstijvende circulatiekern in volle betonnen wanden waaruit 
deuropeningen zijn uitgespaard, in combinatie met een open skelet van prefab beton kolommen en balken, met 
als afdek voorgespannen welfsels en predallen.  
Een bewust gekozen constructief systeem dat enerzijds toelaat grote raampartijen te voorzien en dus zorgt voor 
een rijke lichttoetreding van buiten af en anderzijds garant staat voor ruime, open werkvloeren, die desgewenst 
verder kunnen opgedeeld worden zonder constructieve ingrepen. 
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De trappen worden voorzien in prefab beton, treden en onderzijde trapslede glad.  
 
Bij de inrichting van de casco-structuur moet rekening gehouden worden met een maximale permanente 
belasting van één kilonewton per vierkante meter (1 kN/m²), en als variabele belasting vier kilonewton per 
vierkante meter (4 kN/m²). 

3.1.2.2 Gevels en buitenschrijnwerk 
De gevels worden opgebouwd als een klassieke spouwmuur. Het dragende betonnen skelet wordt volledig 
ingepakt met isolatie, door een luchtspouw gescheiden van het buitenspouwblad: gevelmetselwerk in 
vormbaksteen met ornamenten uit geprefabriceerd beton (dorpels, plinten, dekstenen…). Dakranden worden 
afgewerkt met zinken muurkappen. 
Buitenschrijnwerk wordt voor de volledige bouw voorzien in thermisch onderbroken profielen (type driekamer) 
uit geanodiseerd aluminium, ingevuld met dubbele beglazing.  
Op de gelijkvloerse verdieping zijn dit grotendeels vaste inbraakwerende ramen: grote glasvlakken met een zo 
discreet mogelijke profilering achter slag. Uitzondering hierop zijn de deurgehelen aan de inkomzone. Op de 
hoger liggende verdiepingen wordt een strak, repetitief ritme aangehouden van draaikiepramen met dubbel 
opengaande vleugels, een bewuste keuze m.b.t. bewasbaarheid van binnenuit. Hang- en sluitwerk in gepolijst 
roestvast staal.   
De opbouw van de dubbele beglazing (glasdiktes, gelaagd, gehard, spouwvulling…) wordt uitgewerkt conform 
de geldende voorschriften m.b.t. veiligheid en thermische prestaties. 
Waar nodig voor de valbeveiliging worden langs de buitenzijde van de ramen stalen borstweringen geplaatst. 
Naargelang de oriëntatie worden -eveneens langs de buitenzijde- screens als automatisch gestuurde 
zonnewering voorzien (zie ook hoofdstuk technieken). 

3.1.2.3 Platte daken en terrassen 
Op de betonnen draagvloer wordt een hellingschape aangebracht, een dampscherm, isolatie en een 
dakdichting. Het regenwater wordt afgevoerd via regenwaterafvoerpijpen uit PE (polyethyleen), ingewerkt in de 
technische kokers en gevels, richting een reservoir voor hergebruik op niveau -1. Conform de goede uitvoering 
van platte daken worden noodspuwers voorzien om bij eventuele opstoppingen het regenwater naar buiten toe 
te evacueren. 
De kantoren op verdiepingen +5 en +7 hebben vanop de werkvloer rechtstreeks toegang tot buitenterrassen. 
Opbouw van de dakschil is identiek aan die bovenaan, echter wordt het volledige terrasoppervlak verder 
afgewerkt met beton- of keramische tegels (formaat 60x60cm) op verstelbare tegeldragers, met open voegen 
voor de evacuatie van regenwater. Rondom worden muurdekstenen in prefab beton geplaatst en stalen 
borstweringen tot op de vereiste hoogte. 
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3.2 Afwerkingen 

3.2.1 Gemeenschappelijke ruimtes 

3.2.1.1 Ondergrondse verdiepingen 
De ondergrondse ruimtes die toegewezen zijn aan de kantoortoren zullen op een eenvoudige, doch verzorgde 
manier afgewerkt worden. Vloeren zijn overal in gepolierd beton (druklaag draagvloer) en dragende wanden in 
glad bekist beton. Invulwanden tussen de verschillende (fiets-)bergingen worden gemetseld in holle 
betonblokken met verzorgd zichtvoegwerk. In de sanitaire ruimtes (met WC’s en douches) voorzien we evenwel 
pleisterwerk en wandbetegeling.  
De tubespaandeuren worden geschilderd en desgevallend voorzien van verstevigde deurlijsten en stootboorden 
voor de doorgang van fietsen en vuilniskarren.  
 
De lokalen voor het stallen van fietsen bevinden zich op de verdieping -2 en zijn bereikbaar met een grote 
fietslift. Er zijn enkele ruime plaatsen, geschikt voor bijvoorbeeld bakfietsen. Voor de gewone fietsen zijn 2-
laagse rekken voorzien, waardoor de capaciteit verdubbelt ten opzichte van klassieke fietsrekken. Om flexibel 
te kunnen omspringen met het aantal en de verdeling van de fietsstallingen is ervoor gekozen om de bergingen 
tot de mede-eigendom te laten behoren. Onderstaand overzicht geeft de verdeling die bij de verkoop 
gehanteerd wordt en die desgewenst binnen de VME aangepast kan worden.  
 

 
 
Op niveau -1 bevindt zich het afvallokaal dat uitsluitend voor de gebruikers van het kantoorgebouw dient. Het 
afval kan met de fietslift naar boven en vervolgens naar buiten gebracht worden, voor ophaling door een firma.  
Dezelfde lift wordt eveneens gebruikt om het afval van de overige residenties, dat in afvallokalen op niveau -2 
verzameld wordt, te transporteren.  

3.2.1.2 Inkom gelijkvloers 
De gelijkvloers verdieping is ingedeeld in een hoofdtoegang (dubbele inkomsas), een zij-ingang voor fietsers en 
aanpalende circulatieruimtes, twee casco ruimtes en een afgesloten klantencabine voor de nutsaansluitingen 
(zie hoofdstuk technieken).  
Het binnenschrijnwerkgeheel rondom de dubbele inkomsas van de hoofdtoegang wordt uitgewerkt in dezelfde 
look-and-feel als het buitenschrijnwerk, met minstens de onderste 260 cm beglaasd en daarboven opaak.  
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De vloeren van alle inkomsassen worden geïsoleerd en bevloerd in keramische tegels met ingewerkte 
schoonloopmatten. Bijkomend wordt in de fietsingang rondom een stootboord voorzien in bijpassend 
wandtegelwerk. In de chape van de hoofdtoegang is een vloerverwarming voorzien.  
Plafonds worden afgewerkt met vrij hangende akoestische plafondeilanden met ingewerkte LED-strip 
verlichting. 

3.2.1.3 Hogere verdiepingen 
Ook op de verdiepingen zijn de vloeren van de gemeenschappelijke circulatieruimtes in keramische tegels. 
Trappen zijn voorzien in glad prefab beton, met continue handgrepen in gelakte stalen kokerprofielen. 
De zichtbare zijden van de beton- en metselwerkwanden worden zorgvuldig afgewerkt doch niet bepleisterd of 
geschilderd. 
De verschillende deuren, tussen lift- en trapkernen en toegang naar de privatieve zones worden afgeleverd 
volgens eisen van brandwerendheid en afsluitbaarheid (zie ook hoofdstuk technieken). Deurbladen en 
bijhorende kozijn worden geschilderd in een kleurtint uniform voor het ganse kantoorgebouw.  

3.2.2 Privatieve ruimtes 

3.2.2.1 Casco gelijkvloerse ruimtes 
De gelijkvloerse verdieping van het kantoorgebouw neemt een bijzondere plek in: ze fungeert als horizontaal 
scharnierpunt tussen de drukte van de Brusselsesteenweg en rust van de autovrije kaai aan de Franse Vaart.  
Voor de twee ruimtes is dus een breder spectrum aan invullingen denkbaar: een horecazaak, een handelspand, 
gedeelde functies of een ander soort dienstverlening met publiek toegankelijk karakter. In de oorspronkelijke 
vergunning is de ruimte A1.0.01 vergund als commerciële ruimte en A1.0.02 nog als deel van de inkomhal. De 
bouwheer zal een wijzigende vergunningsaanvraag indienen die ook deze ruimte een commerciële of horeca 
functie geeft. 
 
Ruimte A1.0.01 - casco 

De vloer wordt in basis noch geïsoleerd noch voorzien van een afwerkingslaag. Op die manier blijft de 
inbouw van de nodige technieken mogelijk voor de eindgebruiker. De uitvoering van deze 
vloerpakketten (in totaal ca 36cm dikte) is m.a.w. niet inbegrepen, maar kan een kopersoptie 
betekenen.  
 
Alle technieken worden tot in de ruimte binnen gebracht. Voor de ventilatie, verwarming, koeling (met 
klimaatplafonds) en afvoer van fecaal water en vuil water van deze ruimtes zullen ze moeten aansluiten 
op de gemeenschappelijke installaties. De koper zal bijgevolg installaties moeten gebruiken die hiermee 
compatibel zijn en die voldoen aan de karakteristieken van het EPB-verslag.  
 
Er is geen verlichting voorzien. De koper kan die desgewenst eveneens in de klimaatplafonds integreren. 
Bij de keuze van de verlichting is het van belang om de EPB-richtlijnen te volgen.  

 
Ruimte A1.0.02 - afgewerkt 

De vloer wordt geïsoleerd en voorzien van keramische tegels die de koper kan kiezen uit een ruime 
selectie met een toonzaalwaarde 40 euro/m² excl BTW, bij een toonzaal aangeduid door de Bouwheer. 
De selectie bevat tegels tot een maat 60x60 cm, die voorzien worden om recht op recht te plaatsen en 
standaard met een cementgrijze voeg.  



 

 

Verkoopslastenboek kantoorgebouw A1 Keizerpoort 11    versie dd. 22/02/2022 

 

De plinten worden uitgevoerd in te schilderen watervaste MDF, voorzien van een grondlaag.  
Tegels met een hogere toonzaalwaarde en/of met afmetingen (kleiner of groter) die een hogere 
plaatsingskost vergen kunnen mits meerprijs gekozen worden. De offerte daarvoor alsook het legplan 
en de voegkleur zal bij en in overleg met de tegelleverancier besproken worden. 
 
Er zijn klimaatplafonds voorzien, in afzonderlijke eilanden verdeeld over de plafondoppervlaktes tussen 
de betonnen liggers. De klimaatplafonds zijn van het type SAPP (Smart Acoustic Passive Power). De 
metalen elementen zijn opgebouwd in een open gelamelleerde structuur, met een afdekmat in 
geluidsabsorberend materiaal. Zo leveren ze op een efficiënte en energiezuinige manier de gewenste 
temperatuur (koeling + verwarming) en fungeren ze tegelijkertijd als akoestische panelen.  
Verlichtingsstroken (LED-armaturen) worden ingewerkt tussen de lamellen.  
Op de wanden worden 5 dubbele stopcontacten voorzien en 2 plaatsen met aansluiting voor data. 
Bijkomende aansluitingspunten, eventueel in de vloer, kunnen in optie voorzien worden.  
 
De zichtbare staande vlakken (beton, metselwerk, dagkanten ramen) worden afgewerkt met een laag 
gipspleister. Gipskartonwanden rond de sanitaire cellen worden verzorgd afgestreken, klaar voor de 
schilder. Er is geen schilderwerk voorzien. 
 
Er een sanitaire cel voorzien, bestaande uit een sas met handenwasser en vervolgens een toiletruimte 
met een hangtoilet met inbouwreservoir, frontbediening, een papierrolhouder en 
reservepapierrolhouder uit roestvast staal en toiletborstelgarnituur. De precieze locatie voor deze cel 
kan in overleg met de klant ingetekend worden. Bij de sanitaire cel is een aansluiting voor koud water 
alsook een waterafvoer voorzien, in functie van een kitchenette die desgewenst door de klant te 
voorzien is.  

 

3.2.2.2 Kantoorverdiepingen 
De kantoorverdiepingen worden aan de koper ter beschikking gesteld zonder afgewerkte vloeren.  
Er is in het ontwerp rekening gehouden met een verdere afwerking d.m.v. een klassieke verhoogde 
kantoorvloer: type kunststoftegels op verstelbare vijzels, met daaronder voldoende ruimte voor de inbouw van 
technieken. Er hoeft m.b.t. EPB-eisen géén rekening gehouden te worden met thermische isolatie t.a.v. de 
onderliggende verdieping.  
De keuze is echter vrij, maar voor iedere variante opbouw benadrukken we dat de draagvloeren berekend zijn 
op een maximale permanente belasting van één kilonewton per vierkante meter (1 kN/m²) en een variabele 
belasting van vier kilonewton per vierkante meter (4 kN/m²). 
De bruto opbouwhoogte bedraagt 15cm, gemeten van op de draagvloer in beton (dewelke bij oplevering 
zichtbaar zal zijn) en de beoogde afgewerkte vloerpas, die aansluit met die van de gemene delen in de 
circulatiekern.  
 
Onder de betonnen draagvloeren hangen klimaatplafonds, in afzonderlijke eilanden verdeeld over de 
plafondoppervlaktes tussen de betonnen liggers, verhouding bedekt-onbedekt: ca. 85-15%.   
De klimaatplafonds zijn van het type SAPP (Smart Acoustic Passive Power). De metalen elementen zijn 
opgebouwd in een open gelamelleerde structuur, met een afdekmat in geluidsabsorberend materiaal. Zo 
leveren ze op een efficiënte en energiezuinige manier de gewenste temperatuur (koeling + verwarming) en 
fungeren ze tegelijkertijd als akoestische panelen. Een bewuste ontwerpkeuze, die in combinatie met een zachte 
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vloerbekleding (zelf te voorzien), ruimschoots zal voldoen aan de hoge eisen die kantoorruimtes stellen qua 
ruimteakoestiek en spraakverstaanbaarheid. 
Verlichtingsstroken (LED-armaturen) worden ingewerkt tussen de lamellen. 
In overleg met de koper kunnen de klimaatplafonds plaatselijk voorzien worden van akoestische barrières: dit 
zijn verticale stroken die zich boven de klimaatplafonds bevinden en er voor zorgen dat een tussenwand, 
opgebouwd onder de klimaatplafonds, een perfecte akoestische scheiding kan garanderen tussen 2 aanliggende 
ruimtes. Voornaamste randvoorwaarde hierbij is dat een akoestische barrière steeds parallel met de lamellen 
van het klimaatplafond dient te worden gekozen (nooit schuin of dwars).  
Aangezien het àchteraf voorzien van deze akoestische barrières omslachtig en kostelijk is, wordt de koper in een 
vroeg stadium van de werken uitgenodigd om deze uitlijningen te bespreken en naar zijn wensen te laten 
voorzien. Bij de verkoopsplannen wordt een bijlage gevoegd om deze mogelijkheden te illustreren. 
 
De venstertabletten worden voorzien in MDF. De zichtbare staande vlakken (beton, metselwerk, dagkanten 
ramen) worden afgewerkt met een laag gipspleister. Gipskartonwanden rond de sanitaire cellen worden 
verzorgd afgestreken, klaar voor de schilder.  
Er is binnenin de kantoorruimtes geen schilderwerk voorzien. 
De sanitaire cel maakt deel uit van het privatief aan de noord-oostelijke kant en wordt volledig afgewerkt en 
ingericht. 
 

3.2.2.3 Kelderbergingen 
 
Op verdieping -3 bevinden zich 10 privatieve bergingen, elk voorzien van een rookdetector en verlichting.  

3.3 Technieken 

3.3.1 Nutsaansluitingen  

Het kantoorgebouw wordt aangesloten op de openbare netten van riolering, drinkwatervoorziening, 
elektriciteit, aardgas, Telenet en Proximus. Op de gelijkvloerse verdieping is een klantencabine voorzien voor de 
verschillende nutsmaatschappijen, als afgescheiden ruimte enkel rechtstreeks van buitenaf toegankelijk.  
Alle technieken komen het gebouw binnen op kelderniveau -1 en hebben elk hun eigen technische ruimte. Er is 
voorzien in een aantal gemeenschappelijke aansluitingen en tellers (zie verder), waarvan de kosten te delen zijn 
onder de gebruikers. Per kantoorverdieping is er één set van individuele aansluitingen en tellers voor water, 
elektriciteit en data. Elk van beide ruimtes op de gelijkvloerse verdieping hebben één set van individuele 
aansluitingen en tellers voor water, elektriciteit en data.  
 
Gemeenschappelijke tellers  
1. Elektriciteit (HS), die dient voor: 

- Brandbluscentrale 
- Lift 
- Stookplaats  
- Waterbehandeling en drukverhoging 
- Ventilatie 
- Koeling 

2. Water, dat dient voor: 
- Bluswater 
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- Kuiswater 
- Technisch verdiep 

3. Gas voor de gemeenschappelijke stookplaats 
4. Telefoon/internet voor de brandcentrale en liften 

3.3.2 HVAC 

3.3.2.1 Ventilatie 
De ventilatie in het kantoorgebouw wordt gerealiseerd door middel van twee luchtgroepen die op het dak van 
het gebouw komen. Vanuit energetisch oogpunt is er geopteerd voor mechanische ventilatie met 
warmterecuperatie, met behulp van een warmtewiel. De lucht wordt naverwarmd tot de gewenste 
inblaastemperatuur door een verwarmingsbatterij, en nagekoeld door een koelbatterij.  
De vochtigheid in de kantoren wordt gecontroleerd. Bevochtiging gebeurt in eerste instantie door middel van 
vochtrecuperatie van het warmtewiel en in 2de instantie door gasgestookte bevochtigers, waarbij 
stoomverdelers in het pulsiekanaal geplaatst worden. Ontvochtiging gebeurt door de koelbatterij en is 
noodzakelijk voor het vermijden van condensvorming op de klimaatplafonds.  
De ventilatiedebieten zijn bepaald volgens de EPB-regelgeving en de ARAB wetgeving. In de kantoorruimtes 
houden we rekening met 40m³/h per persoon. In de vergaderzalen is gerekend met 30m³/h per persoon.  
 
Voor de sanitaire kernen per verdieping is er pulsie en extractie voor de toiletten voorzien. Onder de 
binnendeuren wordt telkens genoeg vrije ruimte voorzien om het gewenste debiet naar de toiletten door te 
stromen. Op de verdiepingen wordt het ventilatiedebiet CO2-gestuurd naargelang de bezetting.  
De kost voor de ventilatie en de voorverwarming van de lucht wordt onder de privatieven verdeeld in verhouding 
tot hun aandeel in de gemene delen 

3.3.2.2 Verwarming  
Het kantoorgebouw wordt verwarmd met twee gascondensatieketels met elk een vermogen van 200kW, 
geplaatst in het stooklokaal op dakniveau. De ketels zijn van het open type, met dubbelwandige schouw die 
rechtstreeks door het dak naar buiten steekt. De verwarmingsketels staan in voor het leveren van warm water 
voor de radiatoren, klimaatplafonds, vloerverwarming, (na)verwarmingsbatterijen van de luchtgroepen en voor 
de boiler voor productie van sanitair warm water. De verwarmingsvermogens zijn bepaald, rekening houdend 
met een buitentemperatuur van -8°C. 
De kantoorniveaus worden verwarmd en gekoeld door middel van klimaatplafond. Er zijn verschillende 
regelbare zones per kantoorniveau. De afgifte van de klimaatplafonds wordt afgestemd op het gevraagde 
verwarmings- of koelvermogen per zone.  
De inkom op het gelijkvloers van het kantoorgebouw wordt verwarmd door middel van vloerverwarming.  
De doucheruimte voor het personeel wordt verwarmd door middel van radiatoren. 
- Ontwerptemperaturen: 

Kantoren:   21°C 
Vergaderzalen:  21°C 
Sanitair:  geen verwarming 
Gangen:  geen verwarming 
Kleedruimte: 24°C 
 

De kost voor de verwarming wordt onder de privatieven verdeeld op basis van een meting met een 
calorimeter per privatief. 
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3.3.2.3 Koeling 
Koeling wordt gerealiseerd door een ijswatermachine, buitenopstelling op het dak. Deze staat in voor de koeling 
van de klimaatplafonds en koelbatterijen van de luchtgroepen.  
De koelvermogens zijn bepaald, rekening houdende met een buitentemperatuur van 30°C. 
De ontwerptemperatuur bedraagt 25°C 

 
De kost voor de koeling wordt onder de privatieven verdeeld op basis van een meting met een calorimeter per 
privatief. 

3.3.3 Sanitair 

3.3.3.1 Leidingen 
De hoofdkoudwaterleiding komt binnen op kelderniveau -1 in het watertellerlokaal. Het koudwater is voorzien 
van een drukverhoging en wordt ook algemeen verzacht. Deze toestellen bevinden zich in de technische ruimte 
sanitair op kelderniveau  -2. 
We creëren drie verschillende waterhardheden:  
- 0°F voor stoombevochtiging 
- 5°F voor de sanitair warmwaterboiler voor de douches  
- 15°F voor algemeen gebruik  

 
Het koudwater wordt gebruikt op de kantoorniveaus en diens sanitaire kern. Elk niveau heeft zijn eigen 
waterteller opgesteld in het watertellerlokaal. 
Er wordt regenwater gerecupereerd van de daken van het kantoorgebouw en opgevangen in de regenwaterput. 
Het regenwater wordt gebruikt voor de beregening van de daktuin.   
Alle toevoerleidingen naar de kantoren zijn vervaardigd uit alu-kunststof.  
Het volledige afvoerstelsel is gescheiden wat wil zeggen dat fecaal en vuilwater afzonderlijk wordt verzameld. 
Afvoeren vuil water van wastafels, douches, klokputjes,…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.  
Alle afvoer- en verluchtingsleidingen zijn vervaardigd uit polyethyleen.   
 

3.3.3.2 Brandbestrijding 
Het kantoorgebouw voldoet aan de brandnormering voor hoogbouw. De brandcompartimentering -zowel de 
bouwkundige scheiding met aangrenzende bouwdelen als de voorziene installaties- zet zich door in de 3 
ondergrondse lagen, zodat de kantoren volledig onafhankelijk beveiligd zijn. 
In de technische ruimte sanitair is een brandbluspomp opgesteld. Deze voedt verschillende brandhaspels en 
muurhydranten in het kantoorgebouw. Elk kantoorniveau heeft een brandhaspel, geplaatst in een nis in de 
kantoorruimte, en muurhydranten DSP45, geplaatst in beide sassen van de traphallen.  
Alle brandleidingen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.    

3.3.3.3 Sanitair warm water 
Het sanitair warm water voor de doucheruimte wordt geproduceerd door een CV-boiler, opgesteld in de 
technische ruimte sanitair. De boiler wordt gevoed met verzacht water van 5°F.  
De boiler heeft een inhoud van 300 liter. 
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3.3.3.4 De doucheruimte in de kelder  
Deze is voorzien van: 
- Vlakke stortbadbakken uit acryl en een thermostatische opbouwmengkraan. 
- Opbouwwastafels uit sanitair porselein met ééngreepsmengkraan, zeepverdeler, afvalbak en spiegel.  
- Hangtoiletten met inbouwreservoir, frontbediening en een papierrolhouder. 

3.3.3.5 Sanitaire cellen op de kantoorverdiepingen,  
Op elk kantoorniveau is er één sanitaire cel voorzien, die toebehoort aan het privatief aan de noord-oostelijke 
zijde van het gebouw. De inrichting ervan is als volgt: 
- Een heren- en een damestoilet, elk voorzien van een hangtoilet met inbouwreservoir, frontbediening, een 

papierrolhouder en reservepapierrolhouder uit roestvast staal en toiletborstelgarnituur.  
- Voor mindervaliden: Een hangtoilet met inbouwreservoir, frontbediening, vaste hoekhandgreep en 

opklapbare handgreep met toiletrolhouder en toiletborstelgarnituur. Alsook een opbouwwastafel uit 
sanitair porselein voor mindervaliden met koudwaterkraan, zeepverdeler, afvalbak uit rvs en kantelbare 
spiegel. 

- Een opbouwwastafel uit sanitair porselein met koudwaterkraan, zeepverdeler, afvalbak uit rvs en spiegel 
met niet-zichtbare ophanging.  

- Een elektrische handdroger 

Aan de achterwand van de sanitaire cel is een aansluiting voor koud water alsook een waterafvoer voorzien, in 
functie van een kitchenette in de kantoorruimte. 

3.3.4 Elektriciteit 

3.3.4.1 Energie distributie 
Voor de collectieve delen van het kantoorgebouw wordt een aparte transformator van 630kVA voorzien en 
elektriciteitsmeting op hoogspanningszijde. De transformator en hoogspanningscellen worden opgesteld in het 
hoogspanningslokaal op het gelijkvloers en de tellerbatterijen en een algemeen laagspanningsbord worden in 
een technische ruimte op niveau -1 geplaatst. De verdeelspanning bedraagt 3x400V+N in een TN-S net voor de 
algemene delen. In de kantoren zelf wordt een TT-net uitgebaat. 
In de kelder (-1) staat een dieselgroep die dient als noodstroomaggregaat voor het gehele gebouwencomplex. 
Deze zal volgende installaties voeden in kantoorgebouw A1: brandbluspomp, de overdrukventilatoren van de 
traphallen en de brandweerlift.  

3.3.4.2 Sterkstroom 
Om voor iedere verdieping een opdeling in 2 gescheiden entiteiten mogelijk te maken, worden de elektrische 
verdeelborden (en data: zie verder) ontdubbeld voorzien, opgesteld aan weerszijden van de centrale kern. Ieder 
verdeelbord krijgt een enkelfasige aansluiting van 63A en wordt afgemonteerd met de nodige 
differentieelbeveiligingen, voor zover er elektra in basis voorzien zijn (bv. verlichting). Verder wordt er in ieder 
verdeelbord de nodige ruimte gelaten voor latere aanvullingen (bv. bekabelingen naar vloerdozen), naar eigen 
wensen en noden te voorzien door de eindgebruiker of overeen te komen als kopersoptie.  
Daarentegen wordt er in basis tegen de muren wel een afdoende aantal inbouw stopcontacten voor onderhoud 
geplaatst. 

3.3.4.3 Verlichting 
In de algemene delen wordt gewerkt met bewegingsdetectie om de verlichting te sturen. In de kantoren zelf 
wordt gewerkt met een bedienpaneel om de verlichting naar wens in- of uit te schakelen in zones per 
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plafondeiland. Met behulp van aanwezigheidsdetectie wordt voortdurend gecontroleerd of nog personen in de 
ruimte aanwezig zijn zodat de verlichting nooit overbodig blijft branden. Aan de hand van een KNX-installatie 
kan de verlichting ook gestuurd worden met daglichtsturing.  
 
De armaturen in de kantoorruimtes bestaan uit LED inbouwtoestellen die tussen de lamellen van het  
klimaatplafond passen. In de berging / technische ruimte wordt gewerkt met opbouwarmaturen en in de 
sanitaire blok met inbouwspots. In de gangen worden LED strips voorzien en de trappen worden verlicht met 
horizontale lichtbalken. 
Ten slotte worden aan de gemeenschappelijke ingang op het gelijkvloers ook buitenspots voorzien die worden 
gestuurd door een schemerschakelaar op de buitengevel van A1. 
 
In alle ruimtes wordt autonome veiligheidsverlichting voorzien zodanig dat evacuatie ook vlot kan gebeuren 
wanneer de elektrische voeding niet meer aanwezig is. Anti-paniekverlichting zal de grote kantoorruimtes 
aanvullend verlichten om paniek in noodsituaties te vermijden. Aan de brandhaspels worden spots voorzien 
zodat deze in geval van nood met minstens 5 lux worden aangelicht. 

3.3.4.4 Communicatie 
Vanaf het technisch lokaal in de kelder, zullen Proximus- en Telenet verbinding op elk kantoor worden binnen 
gebracht op een datarack (eveneens ontdubbeld: zie sterkstroom). In dit datarack worden patchpanelen 
voorzien om de verdere bekabeling op aan te sluiten. De bekabeling en de inbouw van datapunten zijn dan, 
analoog aan sterkstroom, voor rekening van de eindgebruiker.  

3.3.4.5 Beveiliging 
De kantoren worden beveiligd door volgende installaties: branddetectie, toegangscontrole en videofonie. 
Bovendien worden RJ45 aansluitingen voorzien om eventueel in de toekomst camera’s aan de inkomsassen te 
plaatsen. 

3.3.4.6 Branddetectie 
Zowel in de collectieve delen, de 2 casco-ruimtes als in de kantoren zelf wordt een automatische branddetectie 
voorzien van het type totale bewaking. De algemene brandcentrale van het kantoorgebouw is gekoppeld aan 
de mastercentrale van de parking. Het aangewend systeem beantwoordt aan de norm S21-100. Hiervoor zijn 
onder andere optische rookdetectoren zowel onder als boven het klimaatplafond en onder de verhoogde vloer 
voorzien. Ook worden waarschuwingsdrukknoppen en sirenes (optisch en akoestisch) voorzien aan de 
vluchtwegen. Voeding en bediening van de rookkoepels in de traphallen zijn eveneens voorzien. 
Apparatuur (bvb. liften, automatische deuren, …) die bij brandalarm een bepaalde actie moet ondernemen, 
wordt aangestuurd door de branddetectie-installatie via modules die een spanningsloos contact (NO/NC relais) 
ter beschikking stellen. De centrale wordt gekoppeld met alarmserver, gestructureerde bekabeling, HVAC 
installaties, installatie voor toegangscontrole en de liftinstallaties. 

3.3.4.7 Toegangscontrole 
De hoofdpoort, in het gevelvlak aan de steenweg, zal open staan volgens een schema dat door de VME op te 
maken is en dit minstens gedurende de winkeluren van Aldi. Tijdens die momenten kan iedereen gewoon binnen 
rijden tot niveau -1. Buiten die uren kan men gebruik maken van een afstandsbediening of kunnen bezoekers bij 
aankomst telefonisch contact opnemen met diegene die ze bezoeken, die vervolgens de poort kan openen. 
 
De tweede poort, die toegang geeft tot niveau -2 en -3, kunnen werknemers en eigenaars met hun badge 
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openen. Bezoekers kunnen er aanbellen met een videofoon om binnen gelaten te worden. Nadat ze zich 
geparkeerd hebben kunnen ze via een toegangsdeur op niveau -2 of -3 het kantoorgebouw betreden, eveneens 
na aanmelden via een videofoon. 
 
Werknemers kunnen gebruik maken van een badge, die toegang geeft tot zowel de parking (de fietsenstalling 
alsook de andere toegangsdeuren die leiden naar de werkplek.  
Indien de klant elektrische laadtoestellen aangekocht heeft, kan de badge ook daarvoor gebruikt worden.  
De badges en afstandsbediening worden per stuk bijkomend verkocht. 
Het systeem zal in staat zijn om verschillende types gebruikers toe te voegen. Aan bezoekers kan een tijdelijke 
badge worden gegeven met strikte toegankelijkheid.  
De toegangsdeuren van het kantoor worden ook voorzien van een elektrisch slot, magneetcontact en 
badgelezer. Deze deuren worden fail-safe voorzien zodat deze worden ontgrendeld bij wegvallen van de 
energiebron of bij brand. 

3.3.4.8 Videofonie 
Op elke verdieping is een binnenpost videofonie geplaatst die verbonden is met buitenposten om via de 
hoofdingang of via de parking het gebouw te betreden.  Ook wordt op elk kantoorverdiep zelf in de gang, naast 
de badgelezer, een bel geplaatst die wordt gekoppeld aan de binnenpost videofonie van het respectievelijke 
niveau. 
Bij de 2 casco-ruimtes is er een bel aan de deur voorzien.  

3.3.4.9 Parkeerinstallatie en elektrisch laden van wagens 
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. En specifiek voor kantoren heeft dit als 
grote voordeel dat het niet uitmaakt op welke plaats men precies parkeert en oplaadt. 
 
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. 
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Voor het beheer van de parkeerplaatsen die ingezet worden voor een deelsysteem (zie §1.2) zal met een 
gespecialiseerde firma gewerkt worden. De technische uitwerking voor toegang, controle, kostenverrekening 
etc zal dus afgestemd worden op het systeem van deze firma. Het systeem zal functioneel moeten voorzien dat 
medewerkers en bezoekers van het kantoor op een vlotte en gecontroleerde manier gebruik kunnen maken van 
de parkings.  

3.3.4.10 Bliksembeveiliging 
Door de hoogte van de kantoortoren wordt er een externe bliksembeveiliging voorzien. Er worden bijgevolg ook 
overspanningsafleiders in de borden toegevoegd om de elektrische installatie te beschermen. 

3.3.4.11 KNX-installatie 
Het werkingsprincipe van de verlichting werd reeds hierboven beschreven. Bij de KNX-installatie komt echter 
ook nog de sturing van de zonnewering. Deze kan eveneens bediend worden met het bedienpaneel maar ook 
met lokale op- en neer schakelaars aan de ramen zelf, per oriëntatie te bedienen. Ze kunnen ook automatisch 
worden bediend door het weerstation op het dak van het gebouw en dit afhankelijk van de zonnebelasting. In 
dit weerstation zit een beveiliging die alle zonnewering overruled en omhoog stuurt in geval van te veel wind. 
Ten slotte wordt een knop voorzien voor de ramenwassers om alle zonnewering omhoog te sturen. 

3.3.5 Liften 

In het kantoorgebouw worden 3 liften voorzien, namelijk 1 fietslift en 2 personenliften. De fietslift kan personen 
met fietsen en zelfs bakfietsen van het gelijkvloers naar de ondergrondse fietsenstalling brengen. Ze dient 
eveneens om de afvalcontainers van het kantoorgebouw en van het aanpalende appartementsgebouw naar 
buiten te brengen.  
De 2 personenliften gaan van niveau -3 in de parking tot en met niveau +8, de bovenste kantoorverdieping. Eén 
van deze liften is als brandweerlift voorzien en wordt op noodstroom  gevoed. 

4 EPB 

Er wordt één tussentijds EPB-verslag gemaakt, voor het kantoorgebouw als geheel.  
Op de verdiepingen 1 tot en met 8 zullen alle werken die invloed hebben op het E-peil door de bouwheer 
uitgevoerd worden. Enkel in de 2 eenheden op de gelijkvloers zijn er nog werken door de koper uit te voeren, 
die een invloed hebben op het E-peil. De voorwaarden worden in het tussentijds EPB-rapport omschreven en 
zijn dus te voldoen door de koper, onder toezicht van de EPB-verslaggever van de bouwheer.  
De bouwheer zal het eindverslag laten opstellen en indienen. De koper van de eenheden op de gelijkvloers 
moeten de werken conform het tussentijds verslag en binnen de termijn om de aangifte te kunnen doen 
uitvoeren. 
 

Indien een eigenaar van een eenheid in het gebouw aanpassingen doet of bij de inrichting keuzes maakt die 
ingaan tegen het tussentijds EPB-rapport en dit met een overschrijding van het E-peil tot gevolg, dan zullen de 
daaruit vloeiende boetes op de betreffende eigenaar verhaald worden.  

5 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.  
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6 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. 

7 Algemene voorwaarden 

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


