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Dit algemeen lastenboek 

bestaat uit een beschrijving 

van de te gebruiken 

materialen en de wijze 

waarop ze worden verwerkt. 

De afwerking voldoet 

minstens aan de 

hedendaagse normen. Het 

opgelegde EPB-peil wordt 

ruimschoots behaald door 

een uitgedokterde isolatie 

met de daarop afgestelde 

ventilatie, wat resulteert in 

een lage energiekost. 

Architect Luc Dierickx te 

Dendermonde.  

Met deze architect hebben 

we al veel succesvolle 

projecten achter de rug. 

Loeman Woningbouw werkt samen met algemene aannemers 

die uit de omgeving komen. Zij zijn niet ver van de werf 

verwijderd en kunnen hierdoor vlot werken. 

Onze onderaannemers zijn echte vakmannen. Zij voeren hun 

werken uit volgens de regels van de kunst. Indien u technische 

vragen heeft, zijn zij ook altijd bereid om u een deskundige uitleg 

te geven. 

Wij stellen voor de afwerking van uw woning een 

gespecialiseerde afwerkingsfirma voor die al jaren de afwerking 

verzorgt voor onze klanten. 

De afwerking van een woning/appartement is zeker niet 

gemakkelijk. Daarom werken wij samen met deze vakmensen die 

keer op keer een vlotte coördinatie en afwerking verzekeren. 

Loeman Woningbouw is een familiebedrijf dat samenwerkt met 

competente teams die uw droomwoning tot werkelijkheid 

maken. Als bewijs daarvan hebben wij vele referenties. 
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 De woning in te planten op voormeld bouwperceel, zoals aangeduid op de goedgekeurde 

bouwvergunning. 

 Uitgraven van de funderingssleuven tot op de vaste ondergrond. Overtollige grond wordt 

uitgespreid of afgevoerd. Er wordt gefundeerd tot minimum vorstvrije diepte (minimum 80 cm 

onder het maaiveld). Als er dieper moet worden gefundeerd of als er een ander funderingstype 

wordt voorgeschreven dan is dit aan verrekening onderworpen. 

 De funderingen worden uitgevoerd in beton voorzien van de nodige wapening zodat de stabiliteit 

van het gebouw gewaarborgd is, rekening houdend met de draagkracht van de grond. 

 De aardingslus voor de elektrische installatie is voorzien onder de fundering volgens de richtlijnen 

van de elektriciteitsmaatschappij en de vigerende normen. 

 Buitenriolering niet voorzien in de ruwbouw winddicht. 

 De binnenrioolbuizen zijn buizen van het materiaal pvc. De leidingen vertonen een voldoende 

helling en hebben een adequate doorsnede om een vlugge lozing van het afval- en huishoudwater 

te verzekeren. 
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 De betonsamenstelling, de wapeningen en de coëfficiënten van overbelasting en spanning worden 

door de verantwoordelijke ingenieur, van de firma die de welving levert, bepaald. Het kan 

voorkomen dat in uitvoering kolommen en/of balken andere dimensies en/of plaats krijgen dan op 

de verkoopplannen. 

 De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen 

veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd onder 

verantwoordelijkheid van de aannemer. 

 Voorziene werken in beton: de funderingsbalken, funderingsplaten, de balken en kolommen, de 

betontrappen, betonwanden en de liftwanden. Voor zover deze allemaal aanwezig zijn in het 

project. 

 De metselwerken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de afmetingen op 

de goedgekeurde bouwplannen. 

 De volgende metselwerken zijn voorzien: opgaand metselwerk en de binnenmuren in baksteen, 

type snelbouwsteen (gelijmd of gemetst) of massieve gipsblokken, de aanzet wordt uitgevoerd 

door middel van een kimbloc. 

 Een luchtspouw scheidt het buitenspouwblad van het binnenspouwblad. 

 Boven raam- en deuropeningen zijn lintelen voorzien voor dracht van de constructie. (Grotere 

overspanningen conform studie betonwelfsels.) 

 Metalen liggers te voorzien waar nodig volgens studie vloerconstructie. 

 De overwelving van het gelijkvloers zijn holle welfsels met druklaag. (Boven de garage gladde 

welving.) 

 De overwelving van de 1ste verdieping bestaat uit een houten roostering die tevens dienst doet als 

trekkers in de dakspanten.   

 Dorpels voor ramen en deuren zijn voorzien in blauwe hardsteen, hebben een dikte van 5 cm en 

zijn voorzien van een watergeul. 

 Arduinen portiek (bv rondom voordeur) niet inbegrepen. 
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 Koplagen boven ramen, buitendeuren en garagepoorten worden gemetst in gevelsteen en met 

zichtbare en gegalvaniseerde L-ijzers opgehangen aan het buitenspouwblad. Grotere 

overspanningen worden voorzien van geveldragers. 

 De gevelsteen wordt verankerd aan de binnenmuren door middel van gegalvaniseerde 

spouwankers, en verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant. 

 Standaard gevelsteen voorzien aan 25 euro excl. btw per m²  

 Formaat: 73 stenen per m² 

 Groter of kleiner formaat en/of ander verband kan aanleiding geven tot meerprijs, 

rechtstreeks te verrekenen met de aannemer. 

 Gevelvlakken in crepi is mogelijk mits meerprijs. 

 De dakconstructie bestaat uit spanten in Douglas hout of gelijkwaardig. Deze worden op een 

onderlinge afstand van ongeveer 45 cm. geplaatst. De spanten worden onderling verbonden door 

middel van spanhouten en/of windverbanden. Zoals eerder beschreven dienen de trekkers als 

roostering boven de bewoonbare dakverdieping.  

 Het timmerhout wordt gedrenkt tegen indringen van ongedierte. 

 Platte daken zijn van het type warm dak (EPDM-dakdichting), conform de normen i.v.m. 

brandweerstand, voorzien van de nodige thermische isolatie (conform de EPB berekening). Het 

platte dak zal een voldoende helling hebben voor een goed functionerende afwatering. 

 De spanten worden overspannen met dampdoorlatende onderdakfolie. Deze worden bevestigd 

met bevestigingslatten. Hierop worden de panlatten bevestigd. 

 De dakbedekking is van het type sneldek Eternit rustiek oranje of zwart.  

 Het geheel wordt afgewerkt met de nodige nok- en gevelpannen. 

 Verluchtingsnokken in pvc te voorzien. 

 De kroonlijst wordt gevormd door een boordplank waaraan de zinken dakgoten bevestigd zijn. 

 De goten bestaan uit zink met de nodige beugels voor te bevestigen. 
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 De aflopen zijn in zink, geplaatst met beugels en aangesloten op het rioleringsnet. 

 Alle lood- en zinkwerken zijn voorzien om het dak waterdicht te houden. 

 Het waterdicht afwerken van de eventuele wachtgevel, indien nodig, kan gebeuren mits meerprijs. 

 Ramen en deuren zijn standaard in wit pvc of crème. Allen voorzien van dubbele beglazing KW 1,1. 

 Standaard garagepoort sectionaal, manueel (handbediend), standaard kleur wit. (Indien garage is 

voorzien op plan en voorzien in de prijs.) 

 Kleinhout verdeling in de ramen, luikjes of rolluiken mits meerprijs. 

 Ramen op de dakverdieping (zolder) zijn niet inbegrepen. 

 Dakramen (bv.: Velux,…) zijn niet inbegrepen. 

 Maximum 11 ramen en 1 buitendeur voorzien. 

 Verrekenbare waarde voor de ramen: 7 500 euro excl. btw. 

 Verrekenbare waarde voor de garagepoort: 1 600 euro excl. btw. 

 De nodige thermische isolatie in de ruwbouwfase wordt voorzien volgens de geldende EPB-

voorschriften.  

 Indien er gebouwd wordt tegen een bestaande wachtgevel wordt er een akoestische isolatie 

voorzien met een dikte van 2 cm. 

 Alle soorten en diktes van thermische isolatie worden bepaald door de EPB-verslaggever. 

 Dak- en vloerisolatie wordt voorzien bij de afwerking en zijn dus niet inbegrepen in de ruwbouw 

winddicht. 

 De isolatie en waterdichting van een eventuele wachtgevel is niet inbegrepen in de prijs. 
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 Afwerking of uitvoering die niet beschreven zijn in het lastenboek maar misschien wel voorkomen 

op het plan zijn niet inbegrepen in de prijs. 

 Binnenmuren op de zolder zijn eveneens niet inbegrepen. 

 Er wordt gebruik gemaakt van zowel traditionele materialen als moderne technieken en middelen. 

Enkel de bouwplannen die door de verkoper goedgekeurd zijn, zijn contractueel bindend. Alle 

andere plannen, schetsen, tekeningen of dergelijke zijn enkel indicatief en worden als voorbeeld 

gebruikt. 

 Dit lastenboek verduidelijkt en vervolledigt de aanduidingen op de plannen, dus bij twijfel of 

tegenstrijdigheid primeert de beschrijving van dit lastenboek. 

 De plannen die aan de kopers overhandigd worden, zijn te goeder trouw opgemaakt door de 

architect of projectontwikkelaar. De opgesomde materialen zijn niet bindend en kunnen vervangen 

worden door andere gelijkwaardige materialen die aan dezelfde kwaliteitseisen beantwoorden. 

 Alle renders zijn ter indicatieve titel en creëren een sfeerbeeld, ze zijn niet altijd volledig 

waarheidsgetrouw en de koper kan er zich niet op beroepen om de voorgestelde uitvoering te 

eisen.  

 Alle op de tekeningen of in het lastenboek genoemde maten zijn plus minus maten. 

 De secties en inplanting van de kolommen en balken kunnen wijzigen en worden vastgesteld door 

de aannemer. De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aanzien worden als 

veroorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijking beroepen om een 

vordering tot schadeloosstelling, een vergoeding of de ontbinding van de koop te eisen. 

 De plannen kunnen door de koper gewijzigd worden in samenspraak met de bouwheer, de 

aannemer en de architect voor zover dit technisch mogelijk is. Aanpassingen van welke aard ook 

die meerprijzen met zich meebrengen, worden rechtstreeks door de aannemer aan de koper 

gefactureerd. 

 Indien de koper wijzigingen verlangt aan de oorspronkelijke plannen of andere materialen wenst 

dan deze beschreven in het lastenboek zal hij deze veranderingen tijdig aan de bouwheer dienen 

aan te vragen, zodat het vastgestelde werkschema en de planning niet worden verstoord. 
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 Het oorspronkelijk ontwerp opgesteld door de architect voldoet aan de EPB-regelgeving. Alle 

planwijzigingen dienen vooraf voorgelegd te worden aan de EPB-verslaggever ter conformiteit. Het 

definitief ontwerp dient te voldoen aan de opmerkingen van de EPB-verslaggever. 

 Indien de bouwheer oordeelt dat hij de gewenste wijzigingen van de koper kan aanbrengen, zal hij 

aan de koper een kostprijsberekening voorleggen. Dit document zal vóór de aanvang van de 

gewenste wijzigingen voor akkoord door de koper dienen ondertekend te worden. 

 Vanzelfsprekend zal de opleveringsdatum verlengd worden met de tijd nodig voor de uitvoering 

van deze supplementaire werken. 

 Indien eventueel zou overeengekomen worden dat bepaalde werken door de koper zelf worden 

uitgevoerd, dan dient de koper hiervoor zelf de veiligheidscoördinator en de EPB verslaggever van 

het gebouw aan te stellen en te vergoeden. 

 Vóór de voorlopige oplevering is het de koper niet toegelaten werken te laten uitvoeren door 

derden of door zichzelf. 

 De bouwheer behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen indien deze hem door 

de ter zake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de architect, de ingenieur, de EPB 

verslaggever, de veiligheidscoördinator, het W.T.C.B. of door de regels van de kunst zouden 

worden ingegeven zonder nadeel te berokkenen aan de voorziene kwaliteit. 

 De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich 

bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen waardoor lichte barsten 

kunnen verschijnen waarvoor noch de bouwheer, noch de ingenieur, noch de architect, noch de 

aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld en dit volgens de toelatingen van het WTCB. 

 De bezoeker, de toekomstige koper of koper heeft geen toegang tot de werf indien niet vergezeld 

van een afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer en mits voorafgaandelijke afspraak. Zelfs 

in dit geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering plaatsvinden volgens de 

richtlijnen van de veiligheidscoördinator en steeds op eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen 

uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de ingenieur, de architect, de veiligheidscoördinator 

of de aannemer in geval van een gebeurlijk ongeval of schade. 

 

Dit lastenboek bestaat uit genummerde bladzijden die een ondeelbaar geheel vormen. 

 

Gelezen en goedgekeurd,                                                                                        Gelezen en goedgekeurd, 

             De koper                                                                                                                   De verkoper 

 


