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Lastenboek woning Type B 
 

I. HOUTSKELETBOUW 
 

1.1 HSB Buitenwand 
De buitenwanden bestaan uit een houten kaderwerk van kepers in vurenhout klasse 
C24 60x160mm met aan de buitenzijde een isolatieplaat van Gutex Thermowall GF 
40mm en aan de binnenzijde een OSB-plaat van 18mm dik. De panelen worden vol 
geïsoleerd met houtwolisolatie Gutex Thermoflex. 
Aan de binnenzijde wordt ook extra een geïsoleerde installatiespouw voorzien van 
50mm in houtwol Gutex Thermoinstall. Hiertegen wordt een standaard 
gipskartonplaat van 12,5mm voorzien. In de badkamer voorzien wij een 
vochtwerende gipskartonplaat van 12,5mm. 

 
1.2 HSB Buitenwand scheidingsmuur 

De scheidingsmuur tussen de twee woningen bestaat uit een houten kaderwerk van 
kepers in vurenhout klasse C24 60x160mm. Aan de binnenzijde van de woning 
wordt hiertegen een OSB-plaat van 18mm dik voorzien waartegen wij Gutex 
Thermoinstall 50mm en standaard gipskartonplaat van 12,5mm plaatsen. Aan de 
buitenzijde worden strips Promatect-H van 100mm breed voorzien over elke keper. 
De panelen worden vol geïsoleerd met rotswol. 

 
1.3 HSB Binnenwand 

De binnenwanden bestaan uit OSB-platen van 36mm dik. Aan beide zijden wordt 
een gipskartonplaat van 12,5mm voorzien. Aan één zijde voorzien we een 
leidingspouw met Gyproclatten van 22x45mm. 

 
1.4 Vloerelement 

De basisvloer bestaat uit Kerto draagbalken van 60x240mm met aan de bovenzijde 
een Kerto Q paneel van 27mm dik en aan de onderzijde een OSB-plaat van 18mm 
dik. De panelen worden vol geïsoleerd met houtwolisolatie Gutex Thermoflex. Aan 
de onderzijde wordt een EPDM-folie voorzien tegen opstijgend vocht. De vloer is 
voorzien van de nodige leidingen zoals beschreven. 
Op de Kerto Q panelen komt 60mm Chape waarop we de vloerafwerking 
aanbrengen. 



2  

1.5 Tussenvloer 
De tussenvloer bestaat uit Kerto draagbalken van 60x240mm met aan de 
bovenzijde een Kerto Q paneel van 27mm dik en aan de onderzijde een folie. De 
panelen worden voorzien van 10cm houtwolisolatie Gutex Thermoflex. De 
tussenvloer is vol geïsoleerd ter hoogte van het plat dak. 
Op de Kerto Q panelen komt 60mm Chape waarop we de vloerafwerking 
aanbrengen. 

 
1.6 Plat dak 

Het plat dak bestaat uit draagbalken van kepers in vurenhout C24 60x240mm. Het 
dak is zo gemaakt dat we de juiste afwatering naar de tapbuizen bekomen. Aan de 
bovenzijde van de draagbalken wordt een OSB-plaat van 18mm dik geplaatst. De 
panelen worden vol geïsoleerd met houtwolisolatie Gutex Thermoflex. Op de OSB- 
plaat wordt een Anti-condensatie isolatie van 40mm geplaatst waarop de EPDM 
wordt verlijmd. 
EPDM is van het type Firestone 1,1mm. 
De dakranden worden afgewerkt met een zinken kraal. 
De nodige tapgaten worden voorzien. 

 
1.7 Luchtdichtingswerken 

De nodige luchtdichtingswerken worden uitgevoerd. 
 

1.8 Verlaagd plafond 
Een verlaagd plafond is voorzien op het gelijkvloers en de verdieping. Alle leidingen 
worden hierin verwerkt. 
Het plafond bestaat uit keperwerk van C24 60x160mm waarop een gipskarton van 
12,5mm gelijmd en geschroefd wordt. 
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II. BOVENGRONDSE WERKEN 
 

2.1 Gevelsysteem steenstrips 
- Steenstrips volgens staal 
- Gekozen formaat 400mmx40mm 
- Gekozen voeggrootte 6mm 
- Gekozen verband volgens plan van architect 
- Boven de raam- en deuropeningen werken we af met een rollaag 

 

 
2.2 Gevelsysteem hoekstrips 

Alle hoeken van de woning en de hoeken aan de raamopeningen worden afgewerkt 
met een hoeksteenstrip volgens 4.1. Foto is ter illustratie. 

 

 
2.3 Natuursteendorpel 

Natuursteendorpel van 5cm dik wordt voorzien aan de voor- en terrasdeur. Foto’s 
zijn ter illustratie. 
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2.4 Huisnummers 
Is voorzien. Foto is ter illustratie. 

 

 

III. DAKWERKEN 
 

3.1 Hemelwaterafvoer in zink 
- Hemelwaterafvoer voorzien aan de achterzijde van de woning, langs kant van 

de gemeenschappelijke muur. 
- Diameter 80mm 
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IV. BUITENSCHRIJNWERK 
 

4.1 Buitenschrijnwerk in PVC 
- Al het buitenschrijnwerk is voorzien in PVC, kleur binnenzijde wit, 

buitenzijde: RAL7039 gealan 13/23 703905 
- Dubbel glas = U-waarde glas 1,0 
- Foto is ter illustratie 

 

4.2 Aluminium raamdorpels 
Alle ramen worden voorzien met aluminium raamdorpels in dezelfde RAL kleur als 
de ramen (RAL7039) met uitzondering van de voor- en terrasdeur. Foto is ter 
illustratie. 
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V. BINNENAFWERKING 
 

5.1 Binnendeuren 
- Witlak Tubespaan deurblad (RAL9010) MAT 
- 830x2015mm 
- Alle deuren zijn Stompe deuren, 3 inox zichtbare scharnieren 
- Algemeen zijn de deuren voorzien met dag en nacht slot 
- Deur toilet gelijkvloers is voorzien van toilet slot 
- Deuren worden voorzien van een zwarte klink 
- Foto’s zijn ter illustratie 

 

Voorziening op alle deuren uitgezonderd toilet gelijkvloers 
 

Klink en toilet slot van toepassing voor toilet gelijkvloers 
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5.2 Composiet venstertablet 
- Alle ramen die de grond niet bereiken zijn voorzien van venstertabletten in 

composiet, met uitzondering van de terras- en voordeur 
- Gekozen kleur volgens staal “White” 
- Dikte 2cm 
- Foto’s zijn te illustratie 

 

5.3 Verven van wanden en plafonds 
Verven van wanden en plafonds, 2 lagen, in RAL 9010 

 
5.4 Houten kwartslagtrap in Beuk 

- Gesloten onder kwartslagtrap, in massieve beuk, tegentreden in massieve 
beuk 

- Trap is behandeld 
- Totale breedte trap inclusief trapboom ±900mm 
- 16 treden 
- Foto’s zijn ter illustratie 
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5.5 Houten muurhandgreep 
- Houten muurhandgreep gemonteerd met afstandshouders in zwart 
- Muurhandgreep in Beuk, volgens staal 
- Foto is ter illustratie 

 

 
5.6 Vloertegels 60x60 

- Vloertegels volgens staal 
- Gekozen formaat: 60x60cm 
- Gekozen kleur: Grijs 
- Voorzien in de hele woning, inclusief slaapkamers 
- Foto is ter illustratie 

 

 
5.7 Houten plinten 

- Houten plinten in witgeschilderde MDF 
- Voorzien in de volledige woning 
- Foto’s zijn ter illustratie 
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5.8 Badkamermeubel 120cm 
- Nolita set 120cm of gelijkwaardig; 2 greeploze laden, keramische wastafel 

en spiegelkast met LED licht. Gekozen kleur wit. 
- Inclusief 2 wastafel kranen type Grohe Eurocube chroom (47785) of 

gelijkwaardig 
- Foto is ter illustratie 

 

5.9 Betegeling in douche 
- Plaatsen wandtegels in douche, 3 zijden, 30x60cm 
- Afgewerkt tot op plafondhoogte 
- Kleur wit met witte voegen 
- GROHE doucheset met glijstang (507767) of gelijkwaardig 

5.10 Keuken 
- Wit melamine deuren 
- Tablet op maat in Laminaat, gekozen volgens staal: kleur 408 mountain oak 
- Chroom keukenmengkraan 
- Spoelbak inox, model opbouw 
- Hoge kasten worden afgewerkt tot aan het plafond 
- Gootsteenkast is voorzien van een bescherming op de bodem 
- Indeling volgens plan 

 
5.11 Keukentoestellen van Etna of gelijkwaardig 

- Keramische kookplaat (KC260ZT) 
- Koel vriescombinatie 178cm (KCS3178) 
- Schouwkap 60cm RVS (AB660RVS) 

 
5.12 Gordijnrails 

Er worden gordijnrails voorzien op alle ramen van de leefruimte op het 
gelijkvloers, alsook op elk raam van de slaapkamers. 
Er wordt geen gordijnrail voorzien in de inkom en de badkamer. 

 
5.13 Raamfolie 

Het raam van de badkamer wordt voorzien van gezandstraald glas om 
inkijk te voorkomen. 
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5.14 Schuifkast aan meters van de nutsvoorzieningen 
Er wordt een schuifkast voorzien aan de meters van de nutsvoorzieningen.
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VI. TECHNIEKEN 
 

6.1 Elektriciteit 
Elektrisch schakelmateriaal van Legrand type Niloe of gelijkwaardig. 

 
- Aantal inbouw spots (24 stuks) 
- Rookmelder (2 stuks) 
- Draadloze bel met gong (1 stuk) 
- Buitenverlichting Ross 280 (2 stuks) 
- Enkel stopcontact buiten (1 stuk) 
- Enkel stopcontact (22 stuks) 
- Dubbel stopcontact (4 stuks) 
- Aansluiting UTP/TV (1 stuk) 
- Kabelgoot onder verdeelbord met 3 enkele stopcontacten voor Tele- 

distributie 
- Zekeringkast voorzien op zonnepanelen 
- Meterkast (1 stuk) 
- Verdeelbord (1 stuk) 

 
6.2 Verwarming 

Verwarmingsinstallatie lucht-lucht Bosch of gelijkwaardig, inclusief 3 
binnentoestellen 
- 1x buitentoestel 
- 1x binnentoestel op gelijkvloers 
- 2x binnentoestel op verdieping 
- 1x elektrische radiator in de badkamer Radson (BAGANA HANDDOEKDROGER 

ELECTR.1537X500 26 BUIZEN) 
 

6.3 Sanitaire installatie 
1x Sanitaire leidingen basispakket 

LEGENDE kw: koud water 
ww: warm water 
af: afvoer pe leiding geberit 

- 1x Keuken: kw/ww/af 
- 1x Douche: kw/ww/af 
- 1x Handwasbakje toilet: kw/af 
- 2x Toilet: kw/af 
- 1x Dubbele wastafel: 2x kw/ww/af 
- 1x wasmachine: kw/af 
- 2x Airco toestel: af 
- Haakse stopkraan shell comfort ½ met terugslagklep en aansluiting 

(vaat)wasmachine 
- 1x Buitenkraan aan achtergevel 
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6.4 Sanitaire toestellen (of gelijkwaardig) 
 

- Toilet (1x gelijkvloers incl handwasbakje, 1x op verdieping) 
- 2x toiletelement met Villeroy & Boch VI connect (578435) inclusief 

isolatieplaat 
- 2x O-novo wand toilet met Softclose system (403368) 
- 2x Toiletrolhouder (203226) 
- 1x O-novo handwasbakje 360x275 inclusief overloop, zeefplug, bekersifon, 

bolhoekstopkraan (433679) 
- 1x Red fonteinkraan (427110) 
- 1x Spiegel 40x60 incl spiegelklemmen 
- Purano tube 100x90 anti slip wit (761562), inclusief sifon 
- D-Motion zwaaideur in nis 90x200 (296786) 
- Eengreeps mengkraan GROHE (296786) 
- GROHE doucheset met glijstang (507767) 

 
6.5 Mechanische verluchting Systeem D 

- Mechanische verluchting Systeem D van VASCO D350 of gelijkwaardig 
- Inclusief dempers 
- Zichtbaar gemonteerd in technische ruimte op verdieping 
- Afbeelding is ter illustratie 

 
 

 
6.6 Warmtepompboiler 

- Bosch Compress CS4000DW 200-1 F1 of gelijkwaardig, geplaatst in het 
technisch lokaal in het midden van de woning. De afvoer gebeurt via een 
koker naar het dak. De aanvoer gebeurt via de vloer. 

- Afbeelding is ter illustratie 
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6.7 Pomp voor in de regenwaterput 
- Pomp wordt aangesloten op de toiletten en buitenkraan. 
- Onderwaterpomp met vlotter (468301) 
- Aanzuigleiding 
- Regenwaterfilter Pluvio 500 van BWT 

 
6.8 Voedingskabel, Aarding en Coax 

Is voorzien 
 

6.9 Zonnepanelen 
- Zonnepanelen van Longi of gelijkwaardig 
- Aantal: 14 
- Vermogen van 375 Wp 
- Afbeelding is ter illustratie 
 

 
6.10 Plaatsen van omvormer en de bekabeling van de zonnepanelen tussen de 

omvormer en het dak 
De omvormer is van het merk Goodwe of gelijkwaardig. 

 
6.11 Energiesteen + 2 radiaal bochten 

Is voorzien 
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VII. TUINAANLEG 
 

7.1 Tuinberging (optioneel) 
Demontabele container Zwart (RAL 9005) van gepoedercoat gegalvaniseerd staal met 
een vloer van Spaanplaat. Afbeelding is ter illustratie. 

 
 

7.2 Tuin 
De tuin wordt ingezaaid met gras. 

 
7.3 Inrit en voetpaadjes 

Afwerking in waterdoorlatende materialen (grind), afgewerkt met 
boordstenen. Afbeelding is ter illustratie. 

 

 
7.4 Terras 

Afwerking in betonstraatstenen. Afbeelding is ter illustratie. 
 
 

 
7.5 Draadafsluiting en toegangspoortje 

Een draadafsluiting en bijhorend toegangspoortje zijn voorzien. 
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7.6 Paneelafsluiting 
- Stalen paneelafsluiting voorzien als scheiding tussen de aangrenzende 

terrassen 
- 200x180mm (6 platen hoog) 
- Antraciet RAL7043 

 
7.7 Brievenbus 

Brievenbus van Oxford – Zwart met bijhorende staander – Zwart of gelijkwaardig. 
Afbeeldingen zijn ter illustratie. 

 

7.8 Toegangstreden inkom en terras 
De toegangstreden uit beton of gelijkwaardig 

 
7.9 Buitenverlichting 

De buitenverlichting is van het merk Ross of gelijkwaardig en is een LED-
verlichting. Foto is ter       illustratie. 

 

 
7.10 Buitengevel 

- Draadloze deurbel met gong zwart 
- Opbouwstopcontact zwart 
- Buitenkraantje 
- ‘Geen drinkwater’-plaatje 
- Foto is ter illustratie 

 

 
 
* Indien de materialen niet voorradig zijn, worden deze vervangen door gelijkwaardige producten. 
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Opgemaakt te ………………. op .................. , in 2 exemplaren waarbij elke partij haar exemplaar 
ontvangen heeft. 

 
De verkoper De koper 
Voor gelezen en goedgekeurd Voor gelezen en goedgekeurd 

 
 


