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Voorwoord  

Dit lastenboek heeft tot doel de klanten van de wooneenheden een duidelijke en overzichtelijke beschrijving te 
geven van de woonkwaliteit in het woonproject  

 

 

 

Het woonproject KRONO GENT ligt op een schitterende locatie aan het Verbindingskanaal te Gent. Aspecten als 
woonkwaliteit, uitzicht, duurzaamheid en wooncomfort hebben de planvorming van het project bepaald. De 
uitkomst is een woonproject van hoogstaande moderne architectuur. De beslotenheid van ligging aan het 
binnenhof van het bouwblok vormt een mooi contrast met de weidse openheid naar het verbindingskanaal en het 
omliggende park waar een rustige woonomgeving ontstaat aan de rand van het centrum van Gent. 

 

Met dit lastenboek stellen wij het project KRONO GENT aan u voor. 

 

  



  VERKOOPSLASTENBOEK

k   

KRONO GENT - WOONEENHEDEN 

 

 

 

Verkoopslastenboek - Wooneenheden 3 Versie dd. 10 oktober 2016 

 

1 VOORSTELLING VAN HET PROJECT  
 

1.1 HET PROJECT, EEN KORTE OMSCHRIJVING 

Met zijn unieke architectuur vormt KRONO GENT één van de vier scherpe hoeken die het toonaangevend karakter 
van Tondelier als nieuwe stadsdeel bepalen. Deze vormgeving zal ook in latere fases terugkeren en de originele 
vormgeving van de stadswijk Tondelier typeren.  

Gelegen tussen de Gasmeterlaan en de toekomstige Tondelierlaan kent KRONO GENT als buur van het project 
Nieuwe Molens Gent een directe (voetgangers) verbinding naar het centrum van Gent. Via de Gasmeterlaan kan 
u met de wagen gemakkelijk aansluiten op de belangrijkste verkeersaders rond de stad.  

 

Zicht op ‘KRONO GENT’ vanuit het naburige project Nieuwe Molens Gent 

De 36 wooneenheden in het woonproject KRONO GENT bevinden zich op de 1de tot 5de verdieping en genieten van 
zicht op het park of op het water. Deze ruime appartementen genieten optimaal van de lichtinval en kennen een 
moderne inrichting. 
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Alle woningen in het gebouw hebben een dubbele oriëntatie (met uitzondering van de studio’s), die in de meeste 
plattegronden leidt tot leefruimtes met doorzonkwaliteit. In een groot aantal plattegronden leidt dit tot meer dan 
één terras. Op deze wijze is de gunstige oriëntatie van het kavel optimaal benut door in te zetten op de goede 
bezonning aan de Tondelierlaan en aan de achtergevels. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de 
aantrekkelijke uitzichten aan het kanaal en aan de gashouders. 
 
De wooneenheden bevinden zich rond een van de 4 stijgkernen langs de Gasmeterlaan of de Tondelierlaan. Het 
project biedt dan ook een ruime waaier aan woonervaringen: wonen aan het kanaal en/of het park, comfortabele 
moderne appartementen tot exclusieve riante penthouses. Aan het project is ook een ruime ondergrondse parking 
verbonden die plaats biedt aan 115 wagens. 

Het gelijkvloers en de eerste verdieping omvatten sportfaciliteiten. Op het gelijkvloers voorziet Stad Gent een 
buurtsporthal die kan worden afgehuurd en gebruikt door omwonenden en derden. Op de eerste verdieping 
bevindt zich een polyvalente commerciële ruimte met panoramische ramen waar u tijdens het sporten, werken, 
… geniet van het uitzicht op het Verbindingskanaal. 

Het bouwblok waar het project KRONO GENT deel van uit maakt, ligt rondom een centrale binnentuin die 
gemeenschappelijk is voor alle bewoners van het bouwblok. Ook de bewoners van KRONO GENT zullen via de 
binnentuin een extra toegang tot het gebouw hebben. De binnentuin maakt het mogelijk om van en naar het 
Tondelierpark te wandelen of de buren te ontmoeten voor een gezellig babbel in de geborgen collectieve tuin. 

Het woonproject KRONO GENT is een realisatie in de eerste fase van het grotere project Tondelier. Met het project 
Tondelier willen de stad Gent en projectontwikkelaar Tondelier Development NV een voorbeeldproject op 
Europees niveau realiseren qua duurzaamheid en woonkwaliteit. 

 

 



  VERKOOPSLASTENBOEK

k   

KRONO GENT - WOONEENHEDEN 

 

 

 

Verkoopslastenboek - Wooneenheden 5 Versie dd. 10 oktober 2016 

 

1.2 DE LIGGING 

Het project KRONO GENT maakt deel uit van het grotere verhaal van Tondelier, een nieuw en vooruitstrevend 
stadsdeel van Gent dat resoluut inzet op grote groenpartijen met 2 grote parken, kindvriendelijk & 
toekomstgericht bouwen met een focus op alle aspecten van duurzaamheid.  

Tondelier is gelegen aan de noordkant van het centrum van Gent, vlak bij het nieuwe Gerechtsgebouw. Het 
centrum van Gent is vlakbij: te voet bereik je het centrum op minder dan 10 minuten, ook met de fiets als met het 
openbaar vervoer is het centrum van de stad vlot bereikbaar. Het project vormt met de directe aansluiting op de 
Gentse stadsring tevens een ideale uitvalsbasis naar de grote autosnel- en invalswegen.  

De toekomstige ontwikkeling van het project Tondelier, de initiatieven in de naburige wijk, de sloop van de hoge 
Rabottorens en het project Oude Dokken maken van de noordrand van het centrum van Gent een locatie met 
perspectief. Nu kiezen om te wonen in KRONO GENT is kiezen voor het Gent van de toekomst.  

Tondelier is een nieuwe, duurzame woonomgeving waarbinnen KRONO GENT wordt gerealiseerd. Aan de zuidkant 
van KRONO GENT wordt het park uitgebreid. Een ruim park met lange zichtlijnen. Aan de westkant bevindt zich 
het centrale park van de stadswijk Tondelier, het Tondelierpark, goed voor bijna 2 ha vertoeven in het groen en 
plezier voor jong en oud. 

Situering ‘Krono Gent’ 
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1.3 HISTORIEK VAN DE SITE  

In het noorden van Gent kwam de industriële activiteit aan het eind van de negentiende eeuw in volle bloei met 
de aanleg van het Verbindingskanaal. Langsheen dit kanaal ontstond de eerste Gentse gasfabriek en een maalderij 
‘De Nieuwe Molens’. 

De gasfabriek, op een terrein van ca 5,5 ha, werd toen tot een van de modernste van Europa gerekend. De voor 
die tijd gangbare straatfakkels konden worden vervangen door veiliger gaslantaarns. Deze gaslantaarns werden 
elke avond aangestoken door een ‘tondelier’, waar de nieuwe stadswijk zijn naam aan ontleent. 

In het gebied functioneerden een viertal gashouders waarvan er twee bewaard zijn gebleven. Deze gashouders 
zijn van het natte, telescopische type. Wereldwijd zijn er hiervan slechts enkele bewaard gebleven. Beide 
gashouders, uniek in Vlaanderen, zijn geklasseerd in 1995 als monument wegens de industrieel-archeologische 
waarde. Vanwege deze historische waarde wordt de noordelijke gashouder, die paalt aan Nieuwe Molens Gent, 
gerestaureerd. De twee bovengrondse gashouders zijn bij MB van 1995 als monument beschermd. 

 

Telescopische Gashouders 

De zuidelijke, meer naar het gerechtsgebouw gelegen gashouder, wordt gerenoveerd en wordt onderdeel van het 

park. Vanuit het project KRONO GENT kunnen de bewoners volop genieten van het uitzicht op dit indrukwekkend 

industrieel erfgoed. 
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De stad Gent kocht de gasfabriek in 1900, waarna ze nog gevoelig uitgebreid werd. De gasproductie stopte in mei 
1940, maar de gashouders werden nog gebruikt voor gasdistributie, gevoed via een pijplijn. In 1945 was de fabriek 
quasi volledig afgebroken.  

In 1958 is het terrein van de gasfabriek in 2 delen gesplitst. Het westelijke deel werd verkocht aan Bell Telephone 
Manufacture Compagnie, later Alcatel Bell. Het centrale deel bleef in gebruik voor de distributie van gas. In 1951 
is er daartoe nog een machinekamer met compressoren (later gebruikt als bokszaal) en in 1957 een distillatiekamer 
gebouwd, naar een ontwerp van G. Bontinck. In 1963, nadat de stad met Distrigaz een contract getekend had, zijn 
de installaties buiten gebruik genomen en kwam het terrein in gebruik door verschillende diensten, onder andere 
de dienst feestelijkheden en IVAGO.  

De maalderij ‘De Nieuwe Molens’ in de noordoostelijke hoek, ontstaan in 1898, werd doorheen de jaren verder 
uitgebreid en geëxploiteerd tot juni 2004. Vandaag maken deze gebouwen deel uit van het renovatieproject 
‘Nieuwe Molens Gent’. De voorgevel aan het Verbindingskanaal is bouwkundig erfgoed en zal worden 
gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat.  

 

  



  VERKOOPSLASTENBOEK

k   

KRONO GENT - WOONEENHEDEN 

 

 

 

Verkoopslastenboek - Wooneenheden 8 Versie dd. 10 oktober 2016 

 

1.4 RESIDENTIEEL KARAKTER, WOONKWALITEIT 

 

Masterplan en beeldkwaliteit Tondelier  

Het project KRONO GENT is de eerste nieuwbouw ontwikkeling van de nieuwe Tondelierwijk. Het masterplan voor 

deze wijk van Rapp + Rapp architecten continueert het blokkenweefsel van de naastliggende wijken, maar met een 

grotere maat en een meer duidelijke relatie met het groen. De vier bouwblokken omvatten grondgebonden 

woningen, appartementen en publieke voorzieningen. Ze worden omschreven door continue, gevouwen 

rooilijnen, staan om een buurtpark heen en vormen een achtergrond voor de grote open ruimtes rondom de wijk. 

Het gebouw beantwoordt tevens aan de hoge duurzaamheidseisen van de stad Gent.  

Ook in zijn architecturale uitwerking is met KRONO GENT gekozen voor een diverse opeenstapeling van functies. 

Dit is ruimtebesparend en sociaal integrerend: het is een argument pro de compacte stad.  

 

Architectuur en woonkwaliteit 

Het project KRONO GENT, ontworpen door De Smet Vermeulen architecten, is het grootste gebouw van deze 

wijk en staat bovenop een ondergrondse tweelaagse parkeergarage. Het kijkt uit naar het Rabotpark en het 

Verbindingskanaal en grenst aan de achterzijde aan een gemeenschappelijk binnenhof. Het geheel en de 

principes van het overkoepelde masterplan en beeldkwaliteitsplan ‘Tondelier’ zijn gerespecteerd in het ontwerp 

van KRONO GENT.  

Het gebouw wordt gekenmerkt door een dubbelhoge sokkel voor de buurtsporthal, waarboven twee of drie 

woonlagen plus een terugspringende woonlaag worden gemaakt. Door de raamstelling wordt het publieke en het 

private deel van elkaar onderscheiden, terwijl anderzijds ritmisch herhaalde muurpanden beide delen verticaal 

integreren. In de dubbelhoge sokkel wordt de onderste laag benadrukt door luifels, die de verschillende toegangen 

tot het gebouw markeren.  

De sokkel is ruim beglaasd en biedt inkijk in de entreehallen van de appartementen, maar ook en vooral in de 

publieke commerciële functies en de sporthal. In enkele traveeën kijkt men rechtstreeks binnen in de sporthal, 

wat de interactie met de straat en de sociale controle bevordert. Deze inkijk is overhoeks, zodat de blootstelling 

aan de blikken van passanten niet overmatig is. De delen van de sportzaal die van nature raamloos moeten zijn 

(kleedkamers, bergruimtes) zijn geschoven achter opengewerkte delen (een helling naar de fietsenberging, een 

gang voor personeel), zodat blinde geveldelen in de sokkel vermeden zijn.  

Er is gestreefd naar een gradueel, maar duidelijk waarneembaar verschil tussen de zuidoost gevel (Tondelierlaan) 

en de noordgevel (Gasmeterlaan). De eerste, met een gunstige oriëntatie en uitzicht op het park omheen de 

gashouders, is opener dan de tweede. Een regelmatige, brede traveemaat met, in de woonverdiepingen, 

afwisselend woonkamers en loggia’s, zorgt voor rust en samenhang, terwijl de achterliggende 

appartementsplattegronden nochtans sterk variëren. 
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De afwisselende loggia’s verlichten het grote gebouw in de lengte en in de hoogte. In de kanaalgevel daarentegen 

wordt de kroonlijst krachtig aangehouden en zijn de ramen niet in traveeën, maar in groepen geordend. Waar de 

zuidoostgevel op herhaling werkt, verschijnt de noordgevel als uit één stuk. Dit verleent het gebouw de stoerheid 

die langs het kanaal, met zijn historische pakhuizen en fabrieken, passend is.  

De scherpe hoek van het gebouw is binnen het opzet van het stadsontwerp een terugkerend,  beeldbepalend 

gegeven. De hoek is dan ook rigoureus gehandhaafd. Het is de plaats waar de gevelthema’s van de Tondelierlaan 

en de Gasmeterlaan, niet alleen letterlijk, elkaar het dichtst naderen.  

Aan de uiteinden, waar het grote gebouw aan zijn buren grenst, worden de gevelpatronen losser, om eenmalige 

gevelelementen (inrit van de parkeergarage, de poort voor leveringen in de sporthal) in de compositie te 

integreren. 

De loggia’s en de grote ramen van de publieke sokkel introduceren een horizontaliteit die de in de 

verkavelingsvoorschriften opgelegde verticaliteit in evenwicht houdt. Gezien de grote maat van het gebouw is een 

dergelijke tegenbeweging passend. Er is in goed overleg met de stedenbouwkundige supervisor naar de juiste 

dosering gezocht. 

De zuidelijke wachtgevel, gelet op de beoogde fasering, is behandeld als een gevelcompositie, verwant aan de 

voorgevels. Deze compositie is uiteraard grotendeels blind, maar bevat toch de al genoemde hoge ramen en een 

lichtopening naar de garage-inrit. 

In de gevel naar het binnenhof wordt de hoek van de sporthal gemarkeerd, waarnaast zich een terugliggend 

ingangspaviljoen voor de parkeergarage bevindt. Dit biedt het binnengebied een leesbaar beeld, waarbinnen de 

collectieve toegang zich duidelijk aftekent tussen de sporthal en de tuinafsluitingen. 

Alle woningen in het gebouw hebben een dubbele oriëntatie (met uitzondering van de studio’s), die in de meeste 

plattegronden leidt tot leefruimtes met doorzonkwaliteit, en in een groot aantal plattegronden tot meer dan één 

terras. Op deze wijze is de gunstige oriëntatie van het kavel, met goede bezonning aan de Tondelierlaan en aan de 

achtergevels en aantrekkelijke uitzichten op het kanaal en op de gashouders, optimaal benut. De meeste 

stijgkernen hebben daglichttoetreding. 

De fietsenberging heeft een geprivilegieerde plaats in de kelder gekregen, met daglichttoetreding en een vlotte, 

aparte toegang tot het park aan de Tondelierlaan. Op deze wijze is het STOP-principe, waar volgens het gebruik 

van de fiets aantrekkelijker moet zijn dan het gebruik van de auto, gehandhaafd.  

De twee garageverdiepingen, die de parkeerbehoefte van het hele bouwblok 2 en deels ook de toekomstige 

bouwblokken dekken, zijn verbonden met de garages van de naastliggende Nieuwe Molens, die de toegang tot de 

garage deelt met KRONO GENT. Hierdoor wordt de impact van garagetoegangen in het straatbeeld, een hoofdzorg 

in het stadsontwerp, nog verder teruggedrongen.  
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Gemeenschappelijke voorzieningen 

In het gebouw zijn een aantal voorzieningen opgenomen die toegankelijk zijn voor alle bewoners van het gebouw. 

Op kelderniveau is een fietsenstalling ingericht waar alle bewoners fietsenstallingen krijgen toegewezen. Deze 

ruimte is direct toegankelijk via de Tondelierlaan. Vanaf de fietsenstalling zijn alle trappenhuizen direct 

toegankelijk. Ook de parkeergarage onder het gebouw is direct toegankelijk vanuit de wooneenheden. 

Centraal in het bouwblok, waar het project KRONO GENT zich in bevindt, is een gemeenschappelijke binnentuin 

ingericht. Deze binnentuin is gericht op het privatief gebruik voor alle bewoners van het bouwblok. Als bewoner 

van KRONO GENT kan je dus je woning bereiken via de Tondelierlaan of Gasmeterlaan, evenals via het binnenhof 

van het bouwblok. Ideaal voor de wandelingen naar het centrale Tondelierpark.  

De tellerlokalen en technische lokalen van de wooneenheden bevinden zich op het kelderniveau. 
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1.5 DUURZAAM BOUWEN 

Duurzaam bouwen is meer dan het behalen van alle normen die door de overheid worden opgelegd. Daarom is bij 

de ontwikkeling van Tondelier en meer specifiek KRONO GENT duurzaamheid vanaf het begin van het 

ontwerpproces een belangrijke factor geweest. Tijdens de gehele ontwikkeling is het ontwerp getoetst aan de 

duurzaamheidsmeter. Dit is een meetmethode die laat zien in welke mate er kan worden gesproken over een 

duurzaam project.  

De duurzaamheid dringt door in het ontwerp, de methodiek en de materialen: geïntegreerd projectproces, 

inplanting, mobiliteit, natuurlijk milieu, water, grondstoffen en afval, energie. 

Door de uitgekiende opbouw van de volumes zijn alle woningen goed georiënteerd op de zon. KRONO GENT 

voorziet in een ruime mix aan woning typologieën. Naast de woningen wordt er ook een buurtsporthal 

gerealiseerd. Deze mix draagt bij aan een leefbaar project. De ruimte wordt zowel overdag als ’s avonds op een 

gecontroleerde wijze gebruikt. Dit ondersteunt de leefbaarheid en de sociale veiligheid van het gebouw. 

Bij de uitwerking van het energieconcept speelt de duurzaamheid een essentiële rol. Een efficiënt systeem zonder 

dat concessies worden gedaan aan het comfort en de woonkwaliteit.  Het uitgangspunt is reductie van de 

energievraag door de bouwwijze. Verder wordt de verwarming voorzien middels een collectief warmtenetwerk. 

De warmte wordt collectief op een duurzame wijze opgewekt en direct (als warm water) naar het woongebouw 

gebracht. Deze methode van warmtevoorziening wordt als zeer duurzaam aangemerkt. Dit wordt aangevuld met 

lokale opwekking van hernieuwbare zonne-energie binnen het project. 

Het gehele gebouw is uitstekend geïsoleerd en waar mogelijk zijn door de bouwheer extra eisen gesteld aan het 
isolatieniveau van de woningen. 

De woningen zijn allemaal voorzien van een volledige mechanische ventilatie met warmterecuperatie. Dit systeem 
zorgt bovendien dat er weinig warmte verloren gaat door ventilatie van de woning. 

De woningen zijn allemaal voorzien van grote ramen voor voldoende daglichttoetreding. Waar nodig zijn de ramen 
voorzien van elektrische zonwering. Onnodige opwarming van de woning kan hiermee worden voorkomen. In 
combinatie met een grote buitenruimte en functionele ruime plattegronden is KRONO GENT een uitstekende 
woonomgeving. 

Onder het complex bevindt zich een ruime parkeergelegenheid met een directe toegang tot de woningen. De 
fietsenstalling is rechtstreeks vanuit de Tondelierlaan bereikbaar en wordt bereikt door de overbrugging van een 
beperkt hoogteverschil met de fiets. 
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1.6 BODEMSANERING  

Het historische industrieel gebruik heeft niet alleen als aandenken een merkwaardig gebouw nagelaten die tot 

kantoren en lofts heringericht wordt. Ook ondergronds zijn er sporen aanwezig van een industrieel gebruik. 

De ondergrond heeft het voorwerp uitgemaakt van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) die de 

verontreiniging precies in kaart gebracht heeft. De verontreiniging bevindt zich deels in de bodem en deels in het 

grondwater. De bouwheer heeft voor aanpak van deze verontreiniging een bodemsaneringsplan (BSP) opgemaakt. 

Dit BSP is door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) volledig en conform verklaard, hetgeen de 

garantie geeft dat de bouwheer de sanering volgens de regels van de kunst zal uitvoeren. Die saneringswerken 

zullen gelijktijdig gerealiseerd worden met het bouwproject. 

 

1.7 RUST EN PRIVACY  

Er wordt een bijzondere zorg besteed aan het wooncomfort en in het bijzonder aan de veiligheid, rust en privacy 

van de bewoners.  

De toegang tot de wooneenheden verloopt rechtstreeks vanaf de Tondelierlaan of de Gasmeterlaan waarop de 4 

inkomhallen op uitgeven. De ruimtes die toegankelijk zijn voor het grotere publiek, met name de ruimtes 1, 2 en, 

de sporthal geven rechtstreeks uit op het openbaar domein en worden volledig gescheiden van de inkomhallen 

van de woonheden. Zo wordt de privacy van de bewoners gegarandeerd.. 

Verder zijn alle wooneenheden voorzien van een veiligheidsinkomdeur met gecodeerde veiligheidscilinder, 

driepuntsluiting en spionoog. Elke wooneenheid beschikt over video-parlofonie met elektromechanisch slot.  

De ondergrondse parking is afgesloten en uitsluitend toegankelijk voor de houders van een parkeerplaats. Om de 

parkeergarage te voet te verlaten zullen de niet-bewoners specifiek toegewezen liften en traphallen van de 

appartementen gebruiken. Alleen zal de bediening van deze liften en trappenhuizen qua privacy op het gelijkvloers 

opgesplitst worden. Vanop het gelijkvloers zal het voor de mensen met een autostandplaats niet mogelijk zijn om 

met lift of trap hoger dan het gelijkvloers te gaan. Zo zal de lift ontgrendeld moeten worden om tot op het niveau 

van de appartementen te geraken. Idem voor de deur naar de traphal. Traphal vanuit kelder tot gelijkvloers en 

traphal van gelijkvloers tot bovenliggende verdiepingen zijn sowieso van elkaar gescheiden omwille van 

brandtechnische redenen. 

De privatieve kelders, de fietsenbergingen en andere gemeenschappelijke delen zijn strikt toegekend aan de 

privatieven en zijn eveneens uitsluitend toegankelijk voor de desbetreffende gebruikers. 
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1.8 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN  

De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing op dit gebouw:  

- De uitvoering is gebaseerd op het lastenboek van de VMSW  en 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  

- Het toezicht op de werken, controle op de kwaliteit van de materialen, de uitvoeringsmethoden en de 
kwaliteit van de uitvoering staan onder de leiding en toezicht van het bouwteam, dat samengesteld is uit 
de architect, de ingenieur stabiliteit, de ingenieur technieken, de ingenieur akoestiek, de 
veiligheidscoördinator, de bouwheer, de EPB verslaggever en het studiebureau PHPP  

- De stedelijke en gewestelijke bouwreglementeringen 

- De bepalingen van de nutsbedrijven 

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

En verder: 

- Het KB basisnormen brandveiligheid 

- De norm NBN S 01-400-1 (2008) ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ 

- De energieprestatieregelgeving (EPB) 

- Decreet integrale toegankelijkheid.  

 

1.9 PARK  

Het park aan de voet van de gashouders en het project Nieuwe Molens Gent wordt aangelegd in een gelijkaardige 
vormtaal van het Tondelierpark, centraal in het stadsdeel Tondelier. Ook bij het Tondelierpark zorgen de 
eenvoudige lijnen voor een rustige parklayout met de ambitie om dit nieuwe park als één geheel te laten 
functioneren. De centrale, vrij open parkzone krijgt een landschappelijke, groene parkschil. Deze parkschil creëert 
een aantal groenkoppen en maakt dit park aanwezig in zijn omgeving.  

Het parkontwerp is opgebouwd rond een aantal zichten en dieptezichten, afgestemd op de bijzondere elementen 
op en rond de parksite, met onder andere de 2 telescopische gashouders in het Rabotpark en de slenk in het 
Tondelierpark. 
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2 VOORSTELLING VAN HET BOUWTEAM 
 

2.1 DE BOUWHEER  

In het kader van de Publiek Private Samenwerkingsproject Tondelier hebben de private partijen Aclagro NV en 
Koramic Real Estate NV de handen in elkaar geslagen en is met Tondelier Development NV een vruchtbaar 
partnership tot stand gekomen.  

Tondelier Development NV staat voor de ontwikkeling en commercialisatie van een kwalitatief hoogstaand 

woonproject in de Gentse stedelijke context. 

Het woonproject KRONO GENT is een realisatie binnen het grotere project Tondelier. Met het project Tondelier 
willen de stad Gent en Tondelier Development NV een voorbeeldproject op Europees niveau realiseren qua 
duurzaamheid en woonkwaliteit. 

Het project Tondelier, gedragen door Tondelier Development NV, onderscheidt zich door: 

 De hoge kwaliteit qua wooncomfort, ligging, niveau van afwerking en architectuur 

 De unieke ligging en het potentieel van de site wordt maximaal aangewend in het voordeel van kwalitatief 
wonen 

 Als eerste project in Gent dat gedurende het hele proces wordt getoetst aan de duurzaamheidsmeter, die 
een samenspel van puur ecologische, met sociale en economische aspecten met elkaar in evenwicht 
brengt. 

 

2.2 DE ARCHITECT 

De Smet Vermeulen architecten is een Gents bureau opgericht in 1989. Het won twee maal de Belgian Building 

Award en twee maal de Prijs Bouwheer (nu Prijs Wivina Demeester). In 2011 won Paul Vermeulen de prijs van de 

Vlaamse Gemeenschap voor architectuur. Acht projecten werden gepubliceerd in de jaarboeken Architectuur van 

het Vlaams Architectuur Instituut. In 1996 wijdde deSingel in Antwerpen een overzichtstentoonstelling en een 

monografie aan het bureau. In 2016 verschijnt bij de Zwitserse uitgeverij Quart Verlag een nieuwe monografie in 

de reeks De Aedibus. 



  VERKOOPSLASTENBOEK

k   

KRONO GENT - WOONEENHEDEN 

 

 

 

Verkoopslastenboek - Wooneenheden 15 Versie dd. 10 oktober 2016 

 

3 TECHNISCHE BESCHRIJVING 
 

Het gebouw wordt opgetrokken in materialen van eerste keuze. Dit zal de degelijkheid en het esthetisch uitzicht 
van het gebouw waarborgen . 

De werken zullen uitgevoerd worden door gespecialiseerde aannemers welke onder toezicht staan van het  
bouwteam. 

 

3.1 RUWBOUW 

3.1.1 Funderingen  

De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de ingenieur stabiliteit. De 
funderingen bestaan uit een algemene funderingsplaat aangezet op vaste, ongeroerde grond of uit een 
paalfundering. De aard van de funderingswerken zal vastgelegd worden door de ingenieur stabiliteit na uitvoering 
van verschillende diepsonderingen ter bepaling van de draagkracht van de bodem. De ondergrondse parking wordt 
uitgevoerd binnen een waterdichte bouwkuip.   

3.1.2 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. 

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

3.1.3 Draagstructuur gebouw. 

Specifiek aan het gebouw is dat kortere overspanningen van de appartementen dienen overgedragen te worden 
naar grotere overspanningen van de sporthal. Dit omdat de sporthal (30 x 42,7m) voor een groot deel onder de 
appartementen schuift. Voor de overspanning  van de sporthal zijn  samengestelde stalen vakwerken 
geconcipieerd.  

De lasten van de bovenliggende appartementen worden door kolommen-balken structuur doorgegeven aan deze 
vakwerken. Deze kolommen balken structuur is met uitbreiding voor bijna het hele gebouw gerealiseerd als 
algemeen structureel concept. Het invulmetselwerk tussen de kolommen en balken is voor het overgrote deel 
van het gebouw uitgevoerd in kalkzandsteen omwille van akoestische redenen.  De paar resterende dragende 
muren zijn ook opgenomen in kalkzandsteen.  
Kolommen zijn bijna allen in gewapend beton uitgevoerd. Balken in gewapend beton of staal. Structurele 
elementen in staal zijn brandresistent geschilderd.  
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De wanden in beton van de stijgkernen zorgen ervoor dat het geheel in horizontale richting gestabiliseerd wordt.  

Alle draagvloeren zijn uitgevoerd als massieve betonvloeren, samengesteld uit een geprefabriceerde 
breedplaatvloer met een betonnen opstort of uit gewapend beton. Het type en de uitvoeringswijze is bepaald 
door de ingenieur stabiliteit. De uitvoering met massieve betonvloeren biedt een performante geluidsisolatie 
tussen de wooneenheden. 
Enkel op het hoog dak van de sporthal, waar geen appartementen op staan,  is gekozen voor een draagstructuur 
in geprofileerde staalplaat. Dit voornamelijk omwille van het lichtere gewicht.  

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.  

3.1.4 Scheidingswanden en lichte wanden 

De niet-dragende muren worden, afhankelijk van de situatie, uitgevoerd in gipsblokken of kalkzandsteen.  

De scheidingswanden tussen wooneenheden worden opgetrokken als ontdubbelde muren waartussen minerale 
wol is geplaatst om akoestische en thermisch isolerende redenen. De totale dikte van de wandopbouw tussen 
woningen varieert afhankelijk van de situatie.  

Alle binnenwanden in de ondergrondse parkeergarage worden uitgevoerd in zichtbaar vol betonmetselwerk met 
uitzondering van de structurele wanden in gewapend beton.  

3.1.5 Deur- en raamdorpels 

De deur- en raamdorpels worden uitgevoerd in architectonisch beton aangevuld met gemoffeld aluminium of 
gelakt staal.  

3.1.6 Platte daken 

Alle daken in het gebouw die geen terras zijn, zijn geconcipieerd als extensief groendak (begroeiing van mossen 
en sedumplanten). Dit omwille van het visueel aspect vanuit de appartementen. Bijkomend voordeel is dat het 
water ook gebufferd wordt op die manier.   

Enkel het niet zichtbaar dak boven de 5e verdieping is geen groendak omwille van de recuperatie van het 
hemelwater.  Op dit dak zullen ook de fotovoltaïsche cellen opgebouwd worden.  

Op de draagvloeren in beton wordt een uitvullaag aangebracht op basis van mager beton.  

Daarop wordt een dampscherm aangebracht, aangevuld met hoogwaardige dakisolatie uit polyurethaan of 
resolschuim, en een wortelvast dakdichtingssysteem op basis van epdm, PVC of bitumen. 

De daken worden in afschot uitgevoerd teneinde het regenwater af te voeren naar de diverse tappunten.  
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3.1.7 Dakwaterafvoer 

Het regenwater wordt grotendeels binnenin het gebouw afgevoerd met regenwaterafvoerpijpen uit kunststof. De 
diameter, inclusief de nodige tapbuizen, inspectie-elementen, draadbolroosters en verbindingsstukken met de 
riolering worden gedimensioneerd door het studieteam en uitgevoerd overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften 
van de fabrikant.  

Conform de goede uitvoering van platte daken worden er noodspuwers voorzien waar nodig.  

3.1.8 Dakranden en muurafdekkappen  

De dakranden worden grotendeels uitgevoerd in architectonisch beton, met uitzondering van het dak boven +5. 
Dit conform de geveltekeningen van de architect. 

3.1.9 Terrassen 

Alle terrassen grenzend aan de appartementen zijn als inpandig terras uitgevoerd, met uitzondering van de 
dakterrassen op +1, +4 en +5. Dit brengt mee dat er geringe inkijk van buitenaf is. Bijkomend grenst de 
binnenruimte van het appartement in vele gevallen langs 2 zijden aan het terras, waardoor het terras als 
buitenkamer ook deel wordt van het appartement. 
 
Omwille van het minimaliseren van warmteverliezen is ervoor geopteerd de terrassen zoveel als mogelijk boven 
elkaar te plaatsen.  Langsheen de Tondelierlaan zijn de terrassen uitgedacht als zelfdragende gehelen, bestaande 
uit een verticale opeenstapeling van buitenwanden en -vloeren in architecturaal beton. Deze terrasstructuur hoeft 
zo slechts minimaal doorheen de isolerende schil van het gebouw bevestigd te worden. Ook de gevelbanden in 
architecturaal beton zijn aan deze wanden ‘koud’ bevestigd.  
 

 Dakterrassen op +5 zijn afgewerkt met betondallen. Formaat 100x25cm.  

 Terrassen op +4 zijn afgewerkt met betondallen ofwel als architecturaal beton, afhankelijk van de situatie.  

 Terrassen op +3 zijn afgewerkt met betondallen ofwel als architecturaal beton, afhankelijk van de situatie.  

 Terrassen op +2 en +1 zijn allen afgewerkt met betondallen.  
 
Voor de appartementen op de hoek Gasmeterlaan/Tondelierlaan zijn bijkomend korte terrassen voorzien om 
brandoverslag tussen boven elkaar liggende appartementen tegen te gaan. 
.  
 

3.2 SCHRIJNWERK EN GLASWERK 

3.2.1 Buitenschrijnwerk 

De ramen en deuren zijn vervaardigd uit hoogwaardig thermisch onderbroken of massief houten profielen.  Het 
buitenschrijnwerk wordt aan de buitenzijde behandeld van een niet dekkende olie. De kleurtint is  te bepalen 
door de architect. De openingswijze van de ramen (vast, draai, draai/kip) is aangeduid op de plannen. Afwerking 
aan de binnenzijde dient in overeenstemming te zijn met de afwerking aan de buitenzijde.  



  VERKOOPSLASTENBOEK

k   

KRONO GENT - WOONEENHEDEN 

 

 

 

Verkoopslastenboek - Wooneenheden 18 Versie dd. 10 oktober 2016 

 

Alle ramen worden voorzien van een hoogrendements of drievoudig glas. De U-waarde en g-waardes zijn 
afhankelijk van de oriëntatie in het gebouw.  

Waar noodzakelijk volgens de passiefhuisberekeningen wordt ook zonwering voorzien, in de vorm van verrolbare 
semi-transparante screens of knikarmschermen afhankelijk van de situatie.  

Het buitenschrijnwerk sluit aan de binnenzijde aan op het pleisterwerk. Aan de buitenzijde sluit het schrijnwerk 
aan op de gevelbekleding door middel van een elastische voegvulling. Een waterdichte aansluiting tussen de 
ruwbouwwanden en het buitenschrijnwerk wordt verzorgd door het aanbrengen van volledig verkleefde epdm-
slabben rondom de ramen. 

3.2.2 Garagepoorten 

De toegangspoort naar de ondergrondse parkeergelegenheden wordt elektrisch bediend met zender 
(afstandsbediening), sleutelcontact (van buitenuit) en drukknop (van binnenuit) en zal na elke opening terug 
automatisch sluiten.  

De poort is een geautomatiseerde rolpoort en is geïnstalleerd conform de nodige eisen naar akoestiek.   

3.2.3 Binnendeuren  

De binnendeuren binnen het appartement worden uitgevoerd met een rechthoekige multiplex omlijsting en 
schilderbare deurvleugels.  

Bepaalde binnendeuren in de appartementen hebben een verhoogde akoestische luchtgeluidisolatie. Deze deuren 
grenzen aan ruimtes met de ventilatiegroep in. Deze deuren grenzen aan ruimtes met de ventilatiegroep in.  
Bijzonder aan deze deuren is dat deze niet tot aan de grond komen.  Deze deuren zijn aangeduid op de technische 
plannen.  

De toegangsdeuren tot de appartementen zijn blokkaderdeuren, voorzien van multiplex omlijsting aan binnen-en 
buitenzijde. Het deurblad is opgebouwd uit een volle spaanplaat, afwerking van het deurblad uit eikfineer langs de 
buitenzijde. Deze deur is voorzien van een veiligheidsslot met driepuntsluiting. Deurspion is voorzien. 

Alle deuren zijn  voorzien van L-vormige deurkrukken en scharnieren.  

Alle deuren zijn geconcipieerd conform brandattest en conform attest akoestiek.   

3.2.4 Slot en sluitwerk  

Het slot en sluitwerk zijn inbegrepen.  

Er wordt een speciale, gepatenteerde sleutelcombinatie geïnstalleerd zodat men per wooneenheid maar één 
toegangssleutel nodig heeft: voor inkomdeur van de inkomhal, de inkomdeur van het appartement, de toegang 
tot fietsenberging , tot de privatieve berging en tot de ondergrondse parking.  Er worden per appartement vier 
sleutels afgeleverd. Voor de individuele brievenbus zal een andere sleutel overhandigd worden.  
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3.2.5 Balustrades, borstweringen 

Borstweringen aan terrassen zijn van verschillende types en conform de geveltekeningen van de architect 
uitgevoerd. Het gaat om beglaasde balustrades met een bovenregel in aluminium. Afhankelijk van de situatie is 
de balustrade wordt de glazen balustrade onderaan ingeklemd of wordt ze bevestigd aan verticale tussenstijlen 
in aluminium.  

Als valbeveiliging voor de opengaande ramen van de appartementen met een valhoogte hoger dan 12 meter,  zijn 
gelakt stalen kokerprofielen voorzien die bevestigd worden op het schrijnwerk. Dit type valbeveiliging is ook 
toegepast als valbeveiliging bij de loggia’s langsheen de Tondelierlaan en de terrassen op de vierde verdieping aan 
de achterkant van de Gasmeterlaan.  

3.2.6 Trappen 

De trappen en bordessen in de gemeenschappelijke traphallen worden uitgevoerd in zichtbeton met 
antislipneuzen in rvs. De onderzijde van de trapelementen wordt uitgevoerd in zichtbeton of geschilderd.  

Trapleuningen worden voorzien volgens de brandweervoorschriften.  
De trappen van het gelijkvloers naar de kelderverdiepingen voorzien van een handgreep in rvs.  
De trappen vanaf het gelijkvloers tot de bovenste verdieping zijn voorzien van spijlenbalustrades in wit gelakt 
staal, waarlangs een volhouten handgreep is bevestigd.  

3.2.7 Meubilair  

De keukenuitrusting en lavabomeubel in douchecel en badkamers zijn inbegrepen, conform artikel 3.9. Het overig 
meubilair aangeduid op de plannen is niet voorzien en louter indicatief. 

 

3.3 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroomleverende 
maatschappijen en de berekeningen van de ingenieur speciale technieken elektriciteit conform AREI. 

3.3.1 Privatieven 

De schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko Intense, b-ticino of gelijkwaardige variant in zuiver witte 
kleur.  

Volgende elektrische installaties zijn minimaal voorzien: 

Living:   

 2 x 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar    

 3 dubbele stopcontacten      

 1 aansluiting voor telefoon: RJ45 

 1 aansluiting voor TV-distributie: Coax kabel     
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 1 aansluiting voor UTP bij de TV: RJ45 

 1 videofoon (of geplaatst in de inkomhall) 
 

Private inkomdeur 

 1 deurbelknop 
 

Inkomhall 

 1 of 2 lichtpunten bediend door 2 of 3 schakelaars 

 1 stopcontact       
 
Keuken:  

 1 lichtpunt aan plafond bediend door 1 schakelaar 

 1 lichtpunt onder hangkasten bediend door 1 schakelaar 

 2 dubbele stopcontacten 

 1 stopcontact voor oven 

 2 stopcontacten voor koelkast 

 1 aansluiting voor kookplaat 

 1 stopcontact voor dampkap 

 1 stopcontact voor microgolf 

 1 stopcontact voor vaatwas 
 
Technische berging: 

 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 

 1 dubbel stopcontact 

 1 stopcontact voor wasmachine 

 1 stopcontact voor droogkast 

 1 aansluiting distributie 

 1 stopcontact voor versterker telefonie of UTP 

 1 zekeringkast 
 
Badkamer : 

 1 lichtpunt, bediend door 1 schakelaar 

 1 lichtpunt in het badkamermeubel 

 2  dubbele stopcontacten     
 
Douchecel: 

 1 lichtpunt, bediend door 1 schakelaar   
 
     

WC:        

 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar met lichtje aan de buitenzijde van het WC ruimte waar mogelijk 
 
Slaapkamer met dubbel bed: 

 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars   

 2 dubbele stopcontacten     

 1 aansluiting voor TV-distributie: coax kabel 
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 1 aansluiting voor UTP: RJ45 
 

2de en/of 3de slaapkamer: 

 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 

 2 dubbele stopcontacten 
 

 
 

Terras:   

 1 of 2 lichtpunten bediend door een 1 schakelaar (binnen)schakelaar is binnen voorzien   

 Enkel bij flats op +5 : 1 enkelvoudig stopcontact    
 

De voorzieningen worden ingebouwd volgens technisch plan in bijlage.  Het technisch plan heeft voorrang op 
voorgaande opsomming. 

 

3.3.2 Gemene delen 

Volgende elektrische installaties zijn voorzien:  

 Lichtpunten, verlichte drukknoppen en armaturen (ingesteld op minuterie) in de trapzalen en 
gemeenschappelijke hallen.  

 Voorzieningen voor de liftinstallatie.  

 Veiligheidsverlichting.  

 Buitenverlichting.  

 Voorzieningen voor de branddetectie.  

 Lichtpunten, infra-rooddetectoren en armaturen in de gemeenschappelijke inkomhal.  

 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.  

 Tellerkast volgens stroomleverende maatschappij. 

 Verdeeldoos telefonie en kabeldistributie in inkomhal gelijkvloers of meterlokaal. 

De schakelaars en stopcontacten in de bovengrondse gemene delen zijn tevens van het merk Niko Intense, b-ticino 
of gelijkwaardige variant in zuiver witte kleur. De schakelaars in de ondergrondse ruimtes buiten de traphallen 
zullen uitgevoerd worden in opbouw.  

 

3.4 SANITAIRE INSTALLATIE 

3.4. 1 Leidingen 

De watertellers staan op niveau -1 op centrale plaatsen. Vanaf deze tellers gaan er leidingen via de schacht naar 
elke flat. In de flat komt een algemene afsluiter. In het technisch lokaal komt een collector voor koud en warm 
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water met voldoende afsluiters. De leidingen worden uitgevoerd met voorgeïsoleerde leidingen. 

 Een collectieve waterverzachter is voorzien in de gemeenschappelijke ruimte. 

 Koud water naar het toilet, badkamer, douchecel, spoelbak in keuken en eventuele dienstkraan terras. 
Dienstkraan is enkel voorzien voor flats op +5  

 Warm water tot in de badkamer, douchecel en keuken.  

 Alle toevoerbuizen zijn van hoogwaardige kunststof (met alumantel)   

 Alle afvoerbuizen zijn in polyethyleen HDPE .  

 Aan- en afvoer voor een wasmachine is voorzien in de berging. 

 

3.4.2 Sanitaire toestellen 

De badkamer is voorzien van de volgende toestellen zoals aangeduid op het technisch plan: 

 Een duo-ligbad in acryl met twee rugleuningen, een centrale afloop, in witte kleur, compleet met 
automatische af- en overloopgarnituur, thermostatische badmengkraan met handdouche. 

 Een lavabomeubel voorzien van 2 onder- of opbouwwastafels in wit verglaasd porselein en 2 
ééngreepsmengkranen voor koud en warm water. 

 Een bijhorende bovenkast met spiegeldeuren. 

 Indien op het technisch plan getekend: een vlakke douchebak, thermostatische douchemengkraan en 
douchedeur uit gehard glas. 

 Indien op het technisch plan getekend: een hangtoilet met inbouwreservoir, spaarknop, wit verglaasd 
porselein met witte zitting en deksel, frontale witte bedieningsplaat met 2 toetsen, uitgerust met 
kraanwerk, en papierhouder. 

Ingeval van een douchecel, is deze voorzien van volgende toestellen zoals aangeduid op het technisch plan: 

 Een lavabomeubel voorzien van 1 onder- of opbouwwastafel in wit verglaasd porselein en 
ééngreepsmengkraan voor koud en warm water waar mogelijk 

 Een bijhorende bovenkast met spiegeldeuren waar mogelijk 

 Een vlakke douchebak, thermostatische douchemengkraan en douchedeur uit gehard glas of douchegordijn 

De aparte toiletruimte is voorzien van volgende toestellen zoals aangeduid op het technisch plan: 

 Een hangtoilet uit wit verglaasd porselein met witte zitting en deksel, met inbouwreservoir, frontale witte 
bedieningsplaat met 2 toetsen en papierhouder 

 Een handwasser met wastafelkraan, verchroomde sifon, hoekstopkraantje en een handdoekhaak. 

De voorziene sanitaire toestellen werden gekozen in overleg met de architect en zijn zichtbaar in de toonzalen van 
de door de bouwheer aan te duiden handelaar.  
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De sanitaire toestellen hebben een particuliere handelswaarde exclusief BTW van :  

WOONEENHEID SANITAIRE 
TOESTELLEN 

  8/401    

3.000 € 
 114/201 114/204   

 114/301 114/304   

 114/401 114/404   

4/301 4/202 8/201 114/501  
5.000 € 

4/401 4/502 8/301 114/503  

 4/201 
4/501 

 

114/303 
114/403 
114/502 

 

  
6.500 € 

 

3.4.3 Kokers 

De kokers worden gedimensioneerd in functie van de elektriciteitsleidingen, ventilatiekanalen, de 
regenwaterafvoeren, de sanitaire afvoeren en de aanvoerleidingen voor water, zowel warm als koud. De 
technische kokers zijn aangeduid op de typeplannen en zijn te beschouwen als vaste elementen. 

3.5 CENTRALE VERWARMING 

 

De privatieven worden verwarmd via een aansluiting op het collectief warmtenet van de wijk Tondelier. Daartoe 
is er in de kelder een warmtewisselaar voorzien en loopt er een 2-pijpssysteem tot in de individuele 
appartementen. 
 
Er wordt een sturing met een thermostaat geplaatst in de woonkamer. 
 
Voor de wooneenheden zijn de verwarmingselementen vlakke convectoren, standaard witte kleur. Alle 
convectoren zijn voorzien van een thermostatische kraan m.u.v. de convectoren in de leefruimte.  
 
Gecombineerd met een regelbare ruimtethermostaat opgesteld in de leefruimte, worden volgende temperaturen 
gewaarborgd bij een buitentemperatuur van - 10°C van: 

 living en hall ...................................... 21 graden  

 slaapkamers  ..................................... 18 graden  

 badkamer(s) ...................................... 24 graden  
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3.6 VENTILATIE 

De energieprestatieregelgeving (EPB) legt een constante ventilatie van elke woonruimte op. Vanuit energetisch 
oogpunt is er geopteerd om alle wooneenheden te voorzien van een mechanische ventilatie (systeem D) met 
warmterecuperatie. 

Bij dit ventilatiesysteem verdeelt een centrale luchtbehandelingsunit de verse lucht in de wooneenheid. Door 
toepassing van een warmtewisselaar (platenwarmtewisselaar) wordt deze verse lucht eerst voorverwarmd met 
behulp van de warmte van de af te voeren lucht. De verse lucht wordt binnengebracht in de leefruimte, eetruimte 
en slaapkamers en terug weggetrokken in de ‘natte’ ruimtes: keuken, bergingen, toiletten, badkamers en 
douchecellen. De toevoer en afvoer van de lucht gebeurt met behulp van witgelakte stalen ventielen ingewerkt in 
de wand of plafonds. Onder de binnendeuren wordt telkens 1cm vrije ruimte voorzien als doorvoeropening voor 
de ventilatie van de ‘droge’ naar de ‘natte’ ruimtes. 

De installatie en de aan en af te voeren debieten worden voor de ingebruikname nauwkeurig afgeregeld. 

De keukens zijn voorzien van recirculatiedampkappen met actieve koolstoffilter om geurhinder  tegen te gaan. 

Door het vooropgestelde ventilatiesysteem is er geen droogkastafvoer en is dus bij gebruik van een droogkast 
enkel het condensatietype mogelijk. 

 

3.7 ROOK- EN WARMTEAFVOER IN DE ONDERGRONDSE PARKING 

De ondergrondse parking is uitgerust met een ventilatiesysteem gecombineerd met een rook- en warmteafvoer in 
geval van brand. Hierdoor wordt voldaan aan de wetgeving (NBN S21-208-2) voor de ondergrondse parkeergarages 
met een oppervlakte groter dan 1000m². Het systeem bestaat uit een centrale afzuiging, waarbij de lucht wordt 
toegevoerd via de poort van het naastgelegen gebouw. Tussen de toevoeropening voor verse lucht en de 
extractieschacht worden stuwkrachtventilatoren geplaatst. Bij brand wordt de rook door de ventilatoren in de 
richting van de extractieschacht gestuwd. Dit biedt de mogelijkheid om de parking grotendeels rookvrij te houden 
bij brand. De evacuatie en het blussen verloopt zo veiliger en sneller. 

Bij normaal gebruik van de parking, worden de ventilatoren aangewend als parkingverluchting. De CO-detectoren 
zorgen ervoor dat de ventilatoren worden aangestuurd en er geen schadelijke concentraties CO of NOx ontstaan. 
Door de juiste plaatsing en aansluiting van de ventilatoren garandeert het systeem schone en frisse lucht. 

Het systeem is optimaal ontworpen zodat de volledige parking met één centraal afzuigsysteem kan afgezogen 
worden. Door toepassing van het systeem van de stuwkrachtventilatoren worden storende luchtkanalen 
vermeden. 

 

3.8 VLOER- EN WANDAFWERKING 

Het gamma van de vloer- en wandbekleding wordt bepaald door de architect en voorgesteld in het werfbureel, of 
in de toonzalen van de door de bouwheer aangeduide handelaar. De vloer- en wandbekleding wordt geplaatst in 
overeenstemming met de individueel besproken kleurkeuze. 
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De keuze van de begrenzing tussen steen- of houtachtige vloerbekleding alsook de legrichting is in samenspraak 
met architect bepaald. 

In grote lijnen is: 

 semimassief parket voorgesteld in leefruimte en slaapkamers.  

 keramische tegels voorgesteld in keuken, berging, toilet, badkamer, douchekamer. 

Soms wordt hier ook vanaf geweken in hal, nachthal, leefruimte om een coherent architecturaal geheel te 
kunnen handhaven.  Per appartement is dit duidelijk gemaakt op de technische plannen. 

Voor de appartementen op de tweede verdieping kan er een restrictie op de dikte van het 
vloerafwerkingsmateriaal voorzien zijn.  

De zones op de technische plannen in wit aangeduid zijn niet betegeld. In deze zones komen heel veel leidingen 
uit de vloer omhoog en kan er om akoestische en praktische redenen niet verder getegeld worden. De vloer en 
akoestische mat van het appartement zijn op deze punten volledig losgekoppeld van de leidingen die daar in 
grote getale uit te vloer komen en voor akoestische lekken zouden kunnen zorgen.  Deze uitgesproken 
technische zones zijn zo beperkt mogelijk gehouden, maken deel uit van een berging of vormen een aparte 
technische kast.  

3.8.1 Pleisterwerken  

De wanden worden uitgevoerd in een éénlaagse gipsbepleistering, glad afgewerkt. Alle hoeken worden beschermd 
met gegalvaniseerde hoekprofielen. Een vlakke, loodrechte en behangklare afwerking wordt gegarandeerd. De 
nodige wapeningsnetten zullen voorzien worden ter hoogte van de overgangen tussen verschillende materialen 
(beton en kalkzandsteen). Het bijwerken van eventuele kleine niveauverschillen en ‘klaar voor de schilder’ maken 
van de wanden en plafonds valt onder het lot schilderwerken te voorzien door de klant.  

Als ondergrond voor de wandbekleding met faience wordt een waterwerende bezetting uit cementmortel 
aangebracht. 

3.8.2 Wandbekleding 

De wandbetegeling in de badkamers, douchecellen en keukens, volgens de keuze van de architect, worden 
geplaatst volgens de geldende normen. 

De wandtegels worden verlijmd op een gecementeerde ondergrond. Rondom de baden en douchecellen wordt 
een bijkomende afdichtingsdoek voorzien tussen de betegeling en ondergrond. De tegels worden recht op recht 
geplaatst volgens de geldende normen.  

De wandbetegeling wordt voorzien: 

 in de douches tot 210 cm hoogte 

 Rondom het bad tot 120cm hoogte, tenzij geen douche aanwezig is in de badkamer, dan wordt 
rondom rond het bad tot 210 betegeld.  

 in de keuken tussen het werkblad en de hangkasten tot 1m20cm hoogte. Nu 6 modules van 60x60cm 
per keuken voorzien.  



  VERKOOPSLASTENBOEK

k   

KRONO GENT - WOONEENHEDEN 

 

 

 

Verkoopslastenboek - Wooneenheden 26 Versie dd. 10 oktober 2016 

 

De particuliere handelswaarde bedraagt: 

 Wandtegels geleverd en geplaatst: 60 euro/m² + BTW (vrije markt) 

 

3.8.3 Vloerisolatie 

Op de draagvloer wordt een isolerende uitvullingslaag aangebracht van minimum 10cm. Bovenop de 
uitvullingslaag wordt een bijkomende akoestische isolatie geplaatst om contactgeluiden naar de aanliggende 
wooneenheden te vermijden. Op dit isolatiepakket wordt een ‘zwevende’ dekvloer aangebracht. 

 

3.8.4 Chape 

De chape wordt uitgevoerd als ‘zwevende dekvloer’ om contactgeluiden te vermijden.   

De cementgebonden dekvloer wordt gewapend met een wapeningsnet en heeft een dikte van minimaal 7,5 cm. 
Het bovenvlak is volkomen effen en vlak, volgens de geldende normen. 

 

3.8.5 Vloertegels en plinten 

Vloerbekleding bergingen, keukens, badkamers, douchekamers en toiletruimtes. Soms ook inkomhal en nachthal.  
Zoals aangeduid op technische plannen. 

 De vloertegels van de privatieve ruimtes worden rechtstreeks verlijmd op de chape.  

 Het betreft keramische vloertegels en legpatroon volgens de keuze van de architect geplaatst volgens 
de geldende normen. 

Plinten: 

 De plinten zijn bijhorend bij de keramische tegels of als te schilderen plinten in watervaste MDF, 
voorzien van een grondlaag. De plinten worden niet tegen de vloer gezet en zijn opgekit tot tegen de 
vloer.  

De particuliere handelswaarden bedragen:  

 Vloeren geleverd en geplaatst  : 60 euro/m² + BTW (vrije markt) 

 Plinten geleverd en geplaatst : 12 euro/m  

De vloeren van de gemeenschappelijke inkomhallen en de gemene delen op de verdiepingen worden afgewerkt 
volgens de keuze van de architect. Dit zijn marmermozaïektegels. Groen op het gelijkvloers en in de lift. Wit op de 
verdiepingen.   
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De vloer van de ondergrondse verdiepingen wordt afgewerkt in gepolierd beton, kleur grijs en zonder 
plintafwerking. De vloer van de hellingen in en naar deze verdiepingen wordt uitgevoerd in ruw geborsteld beton. 

 

3.8.6 Semi massief parket 

Vloerbekleding woon- en eetruimte, slaapkamers, soms ook inkomhal en nachthal. Zoals aangeduid op technische 
plannen.  

 De vloerbekleding wordt uitgevoerd in half-massief parket in eik of alternatief, met toplaag van min. 3mm.  

 Plaatsing gebeurt conform voorschriften van de fabrikant.  

 Voorzien van afwerking met matte lak.  

Plinten: 

De plinten worden uitgevoerd in plinten horend bij het parket ofwel te schilderen plinten in watervaste MDF 

voorzien van een grondlaag. De plinten worden niet tot volledig tegen de vloer gezet en worden opgekit tegen de 

vloer.  

De particuliere handelswaarden bedragen:  

 Vloeren geleverd en geplaatst  : 65  euro/m² + BTW 

 Plinten geleverd en geplaatst  : 12 euro/m  

 

3.8.7 Venstertabletten en deurdorpels  

De venstertabletten worden in watervaste multiplex voorzien van een grondlaag voorzien.  
Bij de vrije marktappartementen kan in optie gekozen worden voor venstertabletten in marmermozaïek.  
Bij ramen die tot op de vloer komen wordt het vloerafwerkingsmateriaal doorgelegd in de nis van het raam.  

Een brede deurdorpel wordt voorzien bij de toegangsdeur tot het appartement in marmermozaïek wit. Hetzelfde 

afwerkingsmateriaal als in de gemeenschappelijke hal van de appartementen.  

Binnenin het appartement, zijn er verder geen binnendorpels voorzien.  

 

3.9 VAST MEUBILAIR 

In elke wooneenheid is een volledig ingerichte keuken voorzien volgens onderstaande beschrijving en volgens de 
bijgevoegde detailplannen. Het overig meubilair aangeduid op de plannen is informatief en niet inbegrepen. 
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3.9.1 Keukeninrichting 

De volledig uitgeruste keuken wordt geplaatst door een gespecialiseerde keukeninstallateur. De basisopstelling 
van het keukengeheel is weergegeven op de technische plannen. 

Volgens oppervlakte en indeling van de appartementen heeft de keuken een handelswaarde geleverd en geplaatst, 
exclusief BTW van:   

WOONEENHEID KEUKENINRICHTING 
TOTAAL 

  8/401    

7.500 € 
 114/201 114/204   

 114/301 114/304   

 114/401 114/404   

4/301 4/202 8/201 114/501  
10.000 € 

4/401 4/502 8/301 114/503  

 4/201 
4/501 

 

114/303 
114/403 
114/502 

 

  
12.500 € 

 
Voor alle appartementen is er een inbouwoven, inbouwvaatwas, een inbouwkoelkast met vriesvak, een 
keramische kookplaat van het merk Miele en een telescopische dampkap voorzien.  (detaillijst beschikbaar bij de 
promotor of makelaar). 

 

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 bereiken het parkeerniveau en alle bovengrondse verdiepingen. De liften zijn voorzien van een alarm -en 
telefooninstallatie. Buitenkant van de liften is voorzien in een wit gelakt stalen plaat.  

De liftkooi van alle liften wordt afgewerkt met wanden en plafonds uit geborsteld roestvast staal. vloeren uit 
marmermozaïek, telescopische deuren, eenzijdige spiegel en eenvoudige bedieningstoetsen. De liften voldoen aan 
de Europese Richtlijn EN 81-1 en 95/16/EG.  

 

3.11  INKOMHAL 

De inrichting van de inkomhal is ontworpen door onze architect waarbij enkel hoogwaardige materialen gebruikt 
worden. De inkomhal is volledig afgewerkt en voorzien van: 
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 brievenbusensemble maakt omwille van de luchtdichting van de buitenschil deel uit van de 
toegangsdeur.  

 groenemarmermozaïekbetegeling. 

 nachtlamp met heel laag verbruik.  
 

3.12 BRANDBEVEILIGING 

De gebouwen worden opgericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en/of de gemeentelijke verordeningen, 
in voege op datum van de toekenning van de bouwvergunning, om te voldoen aan de eisen betreffende 
brandbeveiliging. 

 

3.13 SCHILDERWERKEN 

In de privatieve delen worden muren en plafonds ‘klaar voor de schilder’ opgeleverd, met uitzondering van de 
binnenzijde van de inkomdeur. Deze binnenzijde wordt samen met de gemene delen geschilderd om kromtrekking 
te voorkomen. 
 
In de bovengrondse gemeenschappelijke delen worden alle inkomhallen en trapkokers volledig afgewerkt en 
geschilderd opgeleverd. De muren van alle overige gemeenschappelijke circulatieruimtes worden tevens 
geschilderd opgeleverd. De parkeergarage blijft ongeschilderd. Privatieve bergingen en de fietsruimte blijven ook 
ongeschilderd.  
 
 

3.14 OPLEVERING 

Wooneenheden en gemene delen worden bezemschoon opgeleverd met inbegrip van verwijdering van alle puin, 
afval en vuilnis. De ramen en beglazing worden ontdaan van alle stickers en schoongemaakt.  

 

3.15 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 complex, de benaming van de gemeenschappelijke lokalen, de 
nummering van de bergingen, parkeerplaatsen en fietsenstalling.  
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3.16 AKOESTISCHE PERFORMANTIE 

Het project wordt begeleid door een akoestisch adviseur. 

Het doel is het realiseren van de eisen voor normaal akoestische comfort zoals gedefinieerd in de norm NBN S01-
400-1 van 2008 voor wat betreft: 

 De luchtgeluidsisolatie tussen de wooneenheden en met de gemene delen, 

 De contactgeluidsisolatie tussen de wooneenheden en met de gemene delen, 

 Het installatiegeluid in de wooneenheden, en 

 De nagalmtijd in de gemene delen. 
De criteria voor de luchtgeluidsisolatie tussen lokalen binnen in één appartement worden niet nagestreefd. 

Hiertoe zijn volgende maatregelen genomen : 

 Contactgeluidisolatie:  
Op alle verdiepingen wordt een vloeropbouw geplaatst met een zwevende dekvloer op een akoestische 
isolatie (voor contactgeluiden). 

 Luchtgeluidsisolatie tussen de appartementen:  
Er worden ontdubbelde ankerloze wanden voorzien met een laag minerale wol in de spouw. 

 Geluidsisolatie van de gevel :   
De minimale geluidisolatie van de raamgehelen werd bepaald in functie van de geluidsbelasting op de 
gevels. Waar nodig zijn daartoe akoestische beglazingen voorzien. 

 Installatielawaai: 
De maximaal toegelaten achtergrondgeluidsniveaus in de woningen werden opgenomen in het 
lastenboek van de ingenieur technieken, als eisen naar de installateur toe. De schachten zijn opgebouwd 
uit 15 cm silicaatsteen of 10 cm gipsblokken. 

 Nagalmtijdbeperking in de gemene delen:  
Ter beperking van de nagalmtijd wordt in de gemene hallen een absorberend oppervlak voorzien van 

minimaal 30% van het totale plafondoppervlak. 
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4 ALGEMENE VOORWAARDEN 

4.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

De plannen zijn gemaakt door de architect en worden gecontroleerd en goedgekeurd door de bouwheer.  

De bouwheer zal, en dit niet later dan op het ogenblik van de authentieke akte, een waarborg stellen voor zover 
dit wettelijk vereist wordt. 

De prijs is vast en er wordt geen prijsherzieningsformule toegepast. 

De betaling van de werken geschiedt volgens de vooruitgang van de werken en is beschreven in de 
verkoopsovereenkomst  welke integraal deel uitmaakt van de totale overeenkomst. 

De kosten, aangegeven in de verkoopsovereenkomst, zijn ten laste van de klant en worden aangerekend als 
aangegeven in de verkoopsovereenkomst . 

De keuring van de producten valt ten laste van de bouwheer. De klanten van de privatieven kunnen hun op- of 
aanmerkingen enkel bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis brengen aan de bouwheer. Na ontvangst zal 
de bouwheer de opmerkingen van de klant onderzoeken en de nodige of gewenste maatregelen treffen. De koper 
wordt door de bouwheer op de hoogte gebracht van het gevolg dat er aan gegeven wordt. 

De reglementering van het ARAB (Algemeen Arbeidsreglement), de codex welzijn en de richtlijn T.M.B. zijn van 
toepassing. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen de klanten slechts na afspraak en onder begeleiding de werf 
bezichtigen. Het aantal bezoeken wordt beperkt tot 1 bezoek per maand tijdens de afwerkingsfase. 

Om de goede realisatie en de kwaliteit van de overeenkomst en de constructies te garanderen worden volgende 
verzekeringen afgesloten:  

 Borgstelling voor zover vereist volgens de vigerende wetgeving  

 ABR- verzekering (waarborg tijdens de uitvoering van de werken voor alle partijen betrokken in 
het bouwproces) 

 Brand, storm en waterschade verzekering (waarborg tijdens het bouwproces)  

De klant kan het bewijs van ABR-verzekering met brandverzekering opvragen bij de ondertekening van de 
authentieke akte. 

De aansluitingskosten van water, tv-distributie, warmtenet en elektriciteit zijn ten laste van de klant, evenals alle 
gemeentelijke, provincie en Vlaams Gewest taksen op de bouwwerken, het aandeel in de kosten basisakte en alle 
kosten betreffende rechten en erelonen van de notariële akte en de BTW. 

De kosten voor de aansluiting van de riolering en het herstel van het voetpad zijn een last van de aanneming en 
ten laste van de bouwheer. 

De voorlopige oplevering of de inbezitneming van een privatief zal als aanvaarding gelden. 
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4.2 UITVOERINGSVOORWAARDEN 

Het privatief moet ter beschikking gesteld worden van de klant binnen de termijn bepaald in de 
verkoopsovereenkomst. 

Met het ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkocht privatief voldoende is afgewerkt om gebruikt te 
kunnen worden overeenkomstig zijn bestemming. De termijn hiervoor zal nochtans kunnen verlengd worden 
ingeval de vertraging te wijten is aan een feit dat onafhankelijk is van de wil van de bouwheer. Worden als dusdanig 
aanzien: staking, zelfs gedeeltelijke, heirkracht voortvloeiende uit oorlog, opstand, moeilijkheden met de 
verkeersdiensten, abnormale vertraging in de leveringen, gebrek aan arbeidskrachten, ongunstige 
weersomstandigheden, enzovoort. Deze opsomming is niet beperkend. 

De termijn zal eveneens verlengd worden indien de wijzigingen of keuzes niet binnen de bepaalde termijnen beslist 
en goedgekeurd zijn en wanneer de wijzigingen van die aard zijn dat ze een verlenging van de termijn noodzaken. 

Tenslotte, in geval de klant niet stipt betaalt, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met een zelfde aantal 
dagen als de vertraging in de betaling. 

De tijdelijke onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de tijd die normaal nodig is 
om de werf opnieuw in werking te stellen. 

De dagen van weerverlet (regen, vorst, hevige wind, enz ... ) worden opgetekend in het register van de werf en 
worden niet meegerekend in de uitvoeringstermijn. 

De verlenging van termijn is in geen geval een reden tot vernietiging van de overeenkomst. Bij gebrek aan 
oplevering van de privatieve delen in staat van bewoonbaarheid binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn, 
uitgezonderd in de gevallen van overmacht, louter toeval of de hierboven gestelde gevallen, heeft de klant recht 
op een schadevergoeding wegens vertraging, forfaitair vastgesteld per kalenderdag en gelijk aan de normale 
huurwaarde. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn bij uitsluiting van gelijk welke andere, vanaf de 
ingebrekestelling per aangetekend schrijven aan de bouwheer.  

De voorlopige oplevering stelt een einde aan de verschuldigde schadevergoedingen voor vertraging in de 
uitvoering.  

 

4.3 PLANNEN EN MATERIALEN  

De plannen die aan de klanten overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de verkoopcontracten. 
Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect, gecontroleerd en goedgekeurd door de bouwheer, en 
worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten. 

Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De verschillen die 
er zouden kunnen zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen aanzien worden als 
geoorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding of 
een supplement te eisen. 
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De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met uitzondering van hetgeen in 
voorgaande beschrijving gestipuleerd werd. 

De bouwheer en de architect hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of 
noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, 
hetzij om redenen van artistieke, technische, wettelijke of esthetische aard. Zij worden ter kennis gebracht aan de 
klant. 

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover 
deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het verkoopslastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke 
wijzigingen kunnen voortvloeien uit economische noodwendigheden (afwezigheid op de markt van de voorziene 
materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onverenigbare vertragingen in leveringen, enzovoort) of om reden van 
afwezigheid, faling of onvermogen van de leveranciers of onderaannemers. 

Ook deze veranderingen worden ter kennis gebracht aan de klant op de wijze als hierboven gesteld.  

De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte 
algemene, of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door droging of 
temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen waarvoor noch de promotor, noch de 
architect, noch de bouwheer verantwoordelijkheid kunnen worden gesteld.  

Om deze reden wordt de koper aangeraden om zijn decoratiewerken pas 1 jaar na de voorlopige oplevering uit te 
voeren. 

 

4.4 BETALINGEN 

leder eisbaar bedrag moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum. De 
betalingsaanvragen door de bouwheer kunnen gebeuren acht dagen vóór de voorziene datum van eisbaarheid. 
Aangezien de betalingen gewoonlijk eisbaar zijn volgens de verschillende stadia van afwerking, zal het voldoende 
zijn, ingeval van betwisting, een certificaat van de architect voor te leggen als bewijs dat de werken voldoende 
gevorderd zijn. 

Na verloop van de betalingstermijn brengt het verschuldigd bedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 
een intrest op ten belope van tien ten honderd (10%) per jaar, vanaf de dag van opeisbaarheid tot de dag van 
betaling, onverminderd de mogelijkheid voor de bouwheer alle andere rechtsmiddelen aan te wenden, zoals 
ontbinding van de verkoopsovereenkomst en de stopzetting van de werken aan het privatief. 

Elk eisbaar bedrag, hetwelk niet op de vervaldag vereffend is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling verhoogd worden met een vaste en onverminderbare forfaitaire vergoeding van tien ten 
honderd (10%) van het verschuldigde bedrag.  

Indien de klant niet betaalt binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum, behoudt de bouwheer zich het 
recht voor de werken te doen stilleggen of te vertragen tot op het ogenblik dat de eisbare sommen betaald zijn. 
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De uitvoeringstermijn zal tevens verlengd worden met eenzelfde aantal dagen als de vertraging in betaling, 
verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen, ongeacht het feit of de werken 
al dan niet effectief door de bouwheer stilgelegd of vertraagd werden. 

De nadelige gevolgen van het stilleggen of vertragen van de werken zijn uitsluitend ten laste van de klant en dit 
zonder afbreuk te doen aan mogelijke vervolgings- en uitvoeringsmaatregelen. De klant zal alle kosten dragen die 
voortvloeien uit de niet naleving van zijn verbintenissen.  

Geen enkel geschil, welke er ook de oorzaak van zou zijn, geeft de klant het recht zijn betaling te schorsen.  

Alle betalingen aan de verkoper moeten gebeuren in geldige speciën met wettelijke koers in België, of door storting 
op zijn bankrekening; in het laatste geval zal het ontvangstbewijs van de bank gelden als kwitantie.  

Indien er meerdere klanten zijn van éénzelfde kavel zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar verbonden, zowel hun 
erfgenamen of opvolgers ten algemene titel.  

Gedurende de uitvoering van de werken en tot de volledige afbetaling is het de klant niet toegestaan zijn rechten 
af te staan zonder de toelating van de bouwheer.  

 

4.5 HYPOTHEKEREN – VERVREEMDING 

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de schuldig gebleven verkoopsom gewaarborgd zijn door de 
ambtshalve inschrijving. 

Ingeval van ontslag van inschrijving behoudt de bouwheer het recht om steeds de conventionele inschrijving te 
vorderen. De kosten van de inschrijving en latere doorhaling zijn in ieder geval ten laste van de klant.  

De klant mag zijn eigendom niet vervreemden of bezwaren met hypotheek voor volledige betaling behoudens 
schriftelijk akkoord van de bouwheer. 

Wenst de klant zijn eigendom in pand te geven als waarborg voor een lening ter betaling van de verkoopssom, dan 
dient het product van deze lening rechtstreeks uitbetaald te worden aan de bouwheer en de geldschieter dient 
zich te verplichten tot deze rechtstreekse betaling. De aanvraag daartoe moet het bedrag van de lening en de 
tijdstippen van de uitbetaling vermelden. 

Deze bepalingen zijn essentieel en sine qua non voor onderhavige verkoping. Niet eerbiediging ervan machtigt de 
bouwheer de vernietiging van de overeenkomst te vragen. 
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4.6 OPLEVERING 

5.6.1 Voorlopige oplevering 

Wanneer de privatieve gedeelten van het verkochte goed voldoende afgewerkt zijn om te kunnen gebruikt worden 
overeenkomstig hun bestemming, zal worden overgegaan tot de voorlopige oplevering zelfs wanneer nog 
onvolmaaktheden bestaan welke binnen de waarborgtermijn kunnen uitgevoerd worden.  

Een inbezitname, zelfs tijdelijk, zal aanzien worden als aanvaarding en voorlopige oplevering van het privatief. 
Worden als dusdanig aanzien: het opnemen van de sleutels van het privé-gedeelte, het plaatsen van de meubels, 
het uitvoeren van inrichtingswerken of binnenschilderwerken. 

Zolang de voorlopige oplevering niet heeft plaatsgevonden, is het de klant, tenzij schriftelijke toelating van de 
bouwheer, niet toegestaan werken door derden te laten uitvoeren. Wordt dit toch gedaan dan zal dit eveneens 
gelden als aanvaarding en voorlopige oplevering van het privatief. 

In de andere gevallen zal de oplevering geschieden zoals bepaald door de wet, namelijk de bouwheer zal de klant 
per aangetekend schrijven uitnodigen om binnen de vijftien dagen volgend op de aangetekende zending 
tegensprekelijk vast te stellen dat de werken uitgevoerd werden in overeenstemming met de plannen en de 
beschrijving van de materialen.  

Indien de klant binnen de voorziene termijn van vijftien dagen aan deze uitnodiging geen gevolg heeft gegeven en 
die binnen de vijftien dagen na aanmaning per deurwaardersexploot om op een bepaalde datum tot oplevering 
over te gaan niet is verschenen, wordt hij vermoed de voorlopige oplevering te aanvaarden. 

Een eventuele weigering van de klant om over te gaan tot de voorlopige oplevering dient te worden gemeld bij 
een met redenen omkleed aangetekend schrijven binnen een termijn van vijftien dagen die volgt op de dag waarop 
de bouwheer het verzoek tot oplevering per aangetekend schrijven heeft verstuurd. 

Als de met redenen omklede weigering om tot de voorlopige oplevering van het werk over te gaan of het te 
aanvaarden aan de bouwheer werd betekend, kan deze ofwel de redenen van weigering aanvaarden en na de 
gewenste herstellingswerken te hebben uitgevoerd een nieuwe oplevering vragen ofwel in der minne of 
gerechtelijk om de benoeming van een deskundige verzoeken die de gegrondheid van de weigering tot oplevering 
moet onderzoeken en de eventuele kosten der herstellingswerken. 

De bouwheer zal zich ertoe verbinden binnen redelijke termijn aan de gegronde opmerkingen van de klant 
tegemoet te komen, zonder dat deze opmerkingen aanleiding kunnen geven tot inhouding van gehele of 
gedeeltelijke factuurbedragen.  

Er zal worden overgegaan tot voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen wanneer de werken in 
zoverre beëindigd zijn dat deze gemeenschappelijke delen de functie kunnen vervullen waartoe zij bestemd zijn. 

De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal gebeuren in het bijzijn van de syndicus  van het 
gebouw die optreedt als gevolmachtigde en afgevaardigde van al de mede-eigenaars. 
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De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in van de opgeleverde werken en sluit ieder verhaal voor zichtbare 
gebreken uit.  

De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering, zowel wat betreft de privatieve als de 
gemeenschappelijke delen. 

5.6.2 Definitieve oplevering 

De klant zal ten laatste in de loop van de 11 de maand na de voorlopige oplevering van het privatief gedeelte en 
voor zover de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen reeds plaatsvond, de bouwheer in kennis 
stellen per aangetekend schrijven van de opmerkingen welke hij nog heeft in verband met de werken vermeld in 
het proces-verbaal van de voorlopige oplevering en in verband met eventuele verborgen gebreken welke sindsdien 
tot uiting gekomen zijn. 

De bouwheer dient na ontvangst van deze opmerkingen, zijn opmerkingen hierop te formuleren en zich akkoord 
te stellen met de klant over de uitvoeringsmodaliteiten van de nog uit te voeren werken. Indien de bouwheer 
nalaat binnen de twee maanden te antwoorden op de opmerkingen van de klant wordt hij verondersteld niet 
akkoord te zijn.  

Indien de klant daarentegen nalaat in de loop van de hiervoor bepaalde termijn zijn opmerkingen te formuleren 
dan wordt hij verondersteld de wooneenheid zonder voorbehoud definitief aanvaard te hebben. 

Een jaar na de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal worden overgegaan tot de definitieve 
oplevering van de gemeenschappelijke delen met dien verstande echter dat ook hier de syndicus  van het gebouw 
uitgenodigd wordt en dat hij overgaat tot deze definitieve oplevering in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde van 
alle mede-eigenaars.  

Voor zoveel als nodig geeft iedere klant reeds nu volmacht aan de syndicus om hem te vertegenwoordigen bij de 
oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouwen dit zowel bij de voorlopige als bij de definitieve 
oplevering. 

 

4.7 UITSTEL VAN BETALING 

Ingeval de klant uitstel van betaling vraagt en de bouwheer daarmee instemt, is de klant gehouden wissels te 
ondertekenen en te overhandigen voor dit bedrag. De afgifte van deze wissels geldt echter niet als betaling en 
maakt geen schuldvernieuwing uit, aangezien het slechts een kredietmiddel is.  
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4.8 CONTROLE VAN DE WERKEN  

De klant mag zich op de werf begeven mits voorafgaandelijke afspraak en vergezeld van een afgevaardigde van de 
bouwheer. Deze toegang heeft steeds plaats op eigen risico en zonder dat hij, in geval van ongeval, enig verhaal 
kan uitoefenen tegen de bouwheer. 

Deze toegang is beperkt tot één plaatsbezoek per maand gedurende de afwerkingsfase. 

 

4.9 ERELONEN ARCHITECT 

De erelonen van de architect van het gebouw zijn in de verkoopprijs inbegrepen. Deze erelonen behelzen de 
verplichtingen overeengekomen tussen de architect en de bouwheer. 

 

4.10 INBEZITNEMING 

De klant mag de goederen niet in bezit nemen, noch geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken 
vooraleer de volledige koopprijs is betaald.  

De bouwheer is er niet toe gehouden de wooneenheid en/of de garage te leveren en de sleutels te overhandigen 
vooraleer de klant de volledige prijs betaald heeft, overeenkomstig de betalingsschaal. 

Elk uitstel, veroorzaakt door niet betalen van de prijs, is uitsluitend ten laste van de klant. 

 

4.11 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST BIJ WANBETALING VANWEGE DE KLANT 

Ingeval de klant de verschuldigde bedragen overeenkomstig de betalingsschaal niet tijdig betaalt, zal de bouwheer, 
onverminderd het recht om de werken aan het privatief stil te leggen of te vertragen, de klant per aangetekend 
schrijven aanmanen de schuld binnen de dertig dagen aan te zuiveren. 

Blijft de klant hierna verder in gebreke, dan heeft de bouwheer de keuze om ofwel langs gerechtelijke weg de 
betaling van de achterstallige bedragen te vorderen ofwel om op eenvoudige vaststelling van de contractuele 
wanprestatie in hoofde van de klant, de ontbinding van de overeenkomst in rechte te vorderen. 

De klant zal aan de bouwheer uit hoofde van de ontbinding van rechtswege, alle kosten o.a. van de te verlijden 
authentieke akte, registratierechten, ... , alsook een schadevergoeding van vijftien ten honderd (15%) van de 
overeengekomen totale prijs, verschuldigd zijn. 
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Bij het verlijden van de authentieke akte van ontbinding, zal de bouwheer aan de klant de reeds betaalde sommen 
terugbetalen onder aftrek van alle kosten van de ontbinding en de hierboven gemelde schadevergoeding. 

 

4.12 MANDELIGHEID 

De bouwheer staat in voor de betaling van de over te nemen delen van muren gemeenschappelijk met aanpalende 
eigendommen. 

Anderzijds zal enkel de bouwheer gerechtigd zijn de overnameprijs te ontvangen van de door hem opgerichte of 
van reeds bestaande gemeenschappelijk te maken scheidingsmuren. Hij zal deze afstandsprijs rechtstreeks innen 
bij de eigenaars van het aanpalende gebouwen dit zonder tussenkomst van de mede-eigenaars van huidig gebouw. 

Niettemin moeten de mede-eigenaars instaan voor alle kosten van onderhoud en herstelling van de gemene 
muren, kosten welke ten laste blijven van de gemeenschap.  

 

4.13 ONDERHOUD DER GEBOUWEN 

De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de Handleiding van het 
Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf 
(W.T.C.B.).  

Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen, zal de bouwheer 
ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid terzake.  

De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodieke onderhoud overeenkomstig voormelde richtlijnen 
te kunnen leveren in geval van betwisting.  

 

4.14 VOLMACHT 

De klant geeft onherroepelijk volmacht aan de bouwheer om alle wijzigingen aan te brengen aan de affectatie der 
gemene delen van de gebouwen, aan de erfdienstbaarheden, aan de beschikkingen van de statuten en geeft 
eveneens onherroepelijk volmacht voor wat betreft de wijziging van de verdeling der eenheden, of andere fracties 
in de gemene delen, en om in zijn naam te stemmen op de algemene vergadering met het oog op het aanbrengen 
van hogervermelde wijzigingen aan de basisakten dit alles zonder verhaal, noch vergoeding. 

In het algemeen geeft de klant onherroepelijk volmacht om alle wijzigingen of aanvullingen te laten aanbrengen 
aan de statuten van het gebouw in de meest uitgebreide zin, dit alles zonder verhaal, noch vergoeding, voor zover 
er niet geraakt wordt aan zijn privatief gedeelte. 


