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Erkende assistentieflats 
‘ t  Hof van Waerloos 

Nieuwbouw van 17 erkende assistentieflats en ontmoetingsruimte -  F. Maesstraat te Waarloos 
Nieuwbouw van 27 erkende assistentieflats – Grote Steenweg te Waarloos 

 
 
 

 
Zijde F. Maesstraat 

 
VERKOOPSLASTENBOEK 
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INLEIDING 

 
‘t Hof van Waerloos, gelegen in de dorpskom van Waarloos, is een hedendaags en modern 

nieuwbouw woonproject.  De eerste fase van deze woonkern, palend aan de F. Maesstraat 52, 
omvat  17 erkende assistentieflats met 1 of 2 slaapkamers, 2 duplexappartementen, de 
ontmoetingsruimte en 8 privatieve bovengrondse parkeerplaatsen. De tweede fase, palend aan 

de Grote Steenweg 99, omvat  nog eens 27 erkende assistentieflats met 1 of 2 slaapkamers en 
11 privatieve bovengrondse parkeerplaatsen. De gevels, opgetrokken in warme rode baksteen, 

zorgen samen met de passerellen en terrassen voor een moderne en tijdloze look. Kortom een 

eigentijds concept met functionele units, waarbij de oppervlaktes optimaal benut worden en de grote 

raampartijen van vloer tot plafond, thv de ZO- en ZW-georiënteerde privatieve terrassen, voor een 

maximum aan lichtinval zorgen.  De architect maakte met zorg een keuze in structuur en kleur om 

alzo een harmonieus gebouwencomplex, dat na volledige realisatie bestaat uit 5 gebouwen, te 
bekomen. Een aangename binnentuin brengt dit project samen tot een mooi passend geheel.  Deze 

groene oase is toegankelijk zowel vanaf de F. Maesstraat als vanaf de Grote Steenweg. Via de 

Grote Steenweg is de E19 binnen de kortste tijd bereikbaar. Een rustige ligging en toch pal in het 

dorpscentrum, geeft dit project een  extra pluspunt. Bakker, krantenwinkel, taverne, frituur, restaurant 

en busstopplaats Kerk (lijnen 91 (Berchem), 191 (Duffel–Lier), F8 (Antwerpen)), ...  zijn op 

wandelafstand. Kortom, ideaal als investering of als eigen woonst. 

 

De troeven van dit project in vergelijking met de meeste andere projecten in de regio zijn : 
• Rustige ligging, midden in de dorpskern van Waarloos 

• Kleinschalig project met bijzondere aandacht voor het privatieve aspect 

• Ruime en functionele ontmoetingsruimte 

• Geen verkoop op plan ; je ziet in levende lijve wat je koopt 

• Flatoppervlakte groter dan gemiddeld in de markt 

• Alle terrassen zijn ZO- of ZW-georiënteerd 

• Verbeterd E- en K-peil tov de wettelijke vereisten 

• Binnenmuren in kalkzandsteen + gipsblok zorgen voor de best haalbare akoestiek tussen de 

verschillende flats 

• Smart Assisted Living (zie verder) 
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DE 17+27 ERKENDE ASSISTENTIEFLATS IN DE DORPSKERN VAN 
WAARLOOS VORMEN HET BEGIN VAN UW ZORGELOZE TOEKOMST. 
Wandelen of fietsen in uw eigen streek ? Gezellig bijpraten op een terrasje 
of genieten van de rust op uw flat? In ‘t Hof van Waerloos hoeft u niet te 
kiezen. Omringd door ruimte en groen, woont u in een buurt die bruist van 
de mogelijkheden. 
“Thuis, samen met anderen” 
Een thuis is geen thuis zonder het warme gezelschap van een ander. De 
Ontmoetingsruimte van ‘t Hof van Waerloos biedt een waaier aan 
mogelijkheden om anderen te ontmoeten en om een goed gesprek aan te 
gaan. En waarom niet om er een feestje te organiseren ? 
 
 
 
 

THUIS, MAAR MET HULP NABIJ 
Vrijheid en zelfstandigheid staan centraal in ‘t Hof van Waerloos. Toch is hulp altijd 
dichtbij. Door meteen op bijstand te kunnen rekenen wanneer dat nodig is, behoudt u 
de levenskwaliteit die u altijd al gewoon was. 
“Een lokale partner, een bewuste keuze” 
Uw gespecialiseerde dienstverlener CM-Zorgmakelaar, staat voor u klaar met een 
persoonlijke verzorging op maat van uw behoeften. Naast het basisdienstenpakket 
biedt deze dienstverlener heelwat flexibele extra services aan (maaltijden, poetshulp, 
klusjesdienst, linnenservice, boodschappendienst,…). Bovendien vindt u steeds een 
aanspreekpunt in de aanwezige zorgassistent(e). 

 
 
 
 
 

VOOR BEWONERS 
Het antwoord op de veranderende maatschappij ? Een oplossing die de 
levenskwaliteit van ouderen zo goed mogelijk behoudt. 
Een assistentieflat in ‘t Hof van Waerloos reikt u die oplossing op een 
schoteltje aan. U geniet van een zorgeloze toekomst in een vertrouwde 
omgeving. Een toekomst aangepast aan uw behoeften, maar met respect 
voor uw vrijheid en zelfstandigheid. Via het standaard voorziene Smart 
Assisted Living systeem dient u als oudere de technologie-rage niet aan u 
voor bij te laten gaan 

 
 
 
 
VOOR INVESTEERDERS 
Denken aan morgen, dat is vandaag nog beleggen in een assistentiewoning. Het 
stijgende aantal senioren doet de vraag naar een aangename woonomgeving met een 
kwaliteitsvolle dienstverlening groeien. Beleggen in een assistentiewoning staat dan 
ook synoniem voor rendement met een laag risico. U investeert in de toekomst van een 
veranderende maatschappij. En in die van U. 
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1. Technische bepalingen ruwbouw en omgevingsaanleg 
 
1.1. Grondwerken 

 
De graafwerken ten behoeve van de funderingen worden uitgevoerd tot op de vaste voldoende 
draagkrachtige grond op basis van de grondsonderingen en de daaropvolgende stabiliteitsstudie, 
zodat de volledige stabiliteit van de bouwwerken is verzekerd. 
De rioleringswerken worden uitgevoerd met voldoende verval. 
Alle aan- en afvoer van grond gebeurt in overeenstemming met het Vlaams Reglement betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo), ihb de grondverzetregeling. 
 
 

1.2. Funderingen 
 
De funderingen zullen uitgevoerd worden volgens de stabiliteitsstudie van het ingenieursbureau. 
 
 

1.3. Riolering 
 

De materiaalkeuze van de afvoerleidingen wordt bepaald door de architect. De diameter van de 
buizen is aangepast aan het debiet van de diverse afvalwaters. Het rioolstelsel wordt voorzien van 
de nodige toezichtsputten. 
Het rioleringsnet is voorzien van de bijhorende hulpstukken zoals bochten, T-stukken, evenals de 
nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters en deksels. Waar 
nodig worden de deksels van de toezichtsputten in geurdichte uitvoering voorzien. 
De afvoerleidingen van de toiletten worden aangesloten op een septische put. De overloop hiervan 
wordt aangesloten op het openbare rioleringsstelsel. 
 
 

1.4. Structuur – Constructie 
 
De draagstructuur wordt uitgevoerd in een combinatie van dragend metselwerk (kalkzandsteen) en 
gewapend beton : 
- vloerplaten in ter plaatse gewapend beton op predallen 
- kolommen en balken in gewapend beton 
- dragende wanden in dragend metselwerk (kalkzandsteen) 
 
 

1.5. Binnenstructuren 
 

De dragende constructie wordt opgetrokken in drukvaste materialen, beton of dragend metselwerk 
die door de architect en de ingenieur stabiliteit werden bepaald. Dragende binnenwanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen. Aldus bekomt men de hoogst haalbare akoestische isolatie tussen de 
verschillende flats beschikbaar op de markt. De niet-dragende constructie worden opgetrokken in 
gipsblokken, kalkzandsteen, cellenbeton en/of dubbelbeplate geïsoleerde gipskartonwanden. Dit 
geheel volgens de geldende akoestische normen voor een verbeterd akoestisch comfort. 
 
 

1.6. Gevels 
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De gevels worden uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige materialen in lijn met de aanduidingen op 
de bouwvergunningsplannen (parement, aluminium/PVC schrijnwerk, ….). 
In hoofdzaak zullen de gevels uitgevoerd worden in gevelsteen met een voldoende geïsoleerde 
spouw. De kleur en textuur van de gevelsteen zal bepaald worden door de architect. 
Betonnen kolommen ter hoogte van de terrassen worden bekleed met steenstrips uit hetzelfde 
gamma als de gevelsteen. 
 
De terrassen worden geprefabriceerd in grijs uitgewassen beton. 
 
De materiaalkeuzes van de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen voor de 
totaliteit van het project. 
 
 

1.7. Buitenruimte 
 
De gemeenschappelijke niet-bebouwde buitenruimte is beschikbaar voor de bewoners. Deze 
gemeenschappelijke buitenruimte zal uitgevoerd worden als een volledig verzorgd ingerichte en 
onderhoudsvriendelijke tuin en zal bestaan uit grasdelen, beplanting en verharding. Een wandelpad 
over het terrein verbindt de Frans Maesstraat met de Grote Steenweg. De nodige zitbanken worden 
voorzien. 
Het geheel vormt een verzorgd, aangenaam, groen en onderhoudsvriendelijk geheel. 

 
 

1.8. Dorpels 
 
De gelijkvloerse raam- en deurdorpels in blauwe steen worden drempelloos uitgevoerd 
(hoogteverschil ≤ 2cm), conform de eisen m.b.t. toegankelijkheid. De overige raamdorpels worden 
voorzien in gemoffeld aluminium. 
 
 

1.9. Dakafwerking 
 
De daken worden uitgevoerd als zadeldak conform de stedenbouwkundige vergunning. De daken 
worden voorzien van een hoogwaardige thermische dakisolatie, een dampscherm en afgewerkt met 
pannen met dubbele sluiting. De achterbouw zijde Grote Steenweg is voorzien van een geïsoleerd 
plat dak. 

 
 

1.10. Buitenschrijnwerk 
 
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium of PVC- profielen met 
bijhorend hang- en sluitwerk. Het buitenschrijnwerk is voorzien van dubbele beglazing dat bijdraagt 
tot het bereiken van het globaal isolatieniveau volgens het EPB-rapport. De glasdikten worden 
gekozen volgens de geldende normen en zijn tevens afhankelijk van de winddrukken. 
De toegang vanuit de assistentieflat tot het privatief terras wordt uitgevoerd middels een draai-kip-
raam. 
Alle ramen uitgevend op her zuid-oosten en zuid-westen, worden voorzien van een automatische 
buitenzonnewering. Per lokaal is tevens 1 hor voorzien. 
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1.11. Terrassen 
 
De loopterrassen worden uitgevoerd in uitgewassen architectonisch beton. De privatieve terrassen 
worden bovendien verhoogd middels keramische of betonnen tegels op tegeldragers. De afwerking, 
kleur en oppervlaktestructuur wordt bepaald volgens de keuze van de architect. De borstweringen 
worden uitgevoerd in gemetalliseerd en gelakt staal (passerelles en buitentrappen) en aluminium-
glas (terrassen) volgens de bepalingen van de normen, de bouwvergunningsplannen en de 
aanduidingen van de architect. 
 
 

1.12. Omgevingsaanleg 
 
De buitenaanleg (buitenverhardingen, beplantingen, toegangswegen, buitenstaanplaatsen, wadi, …) 
zal gerealiseerd worden in lijn met de bouwvergunningsplannen en volgens de instructies van de 
architect, bijgestaan door een landschaps- en tuinarchitect. 

 
 

1.13. K- en E-peil, luchtdichtheidstest 
 
Het gebouw werd ontworpen volgens de op het moment van bouwaanvraag van toepassing  
geldende EPB-wetgeving die een maximaal K- en E-peil vereist van respectievelijk K40 en E60. De 
ontwerpberekeningen tonen aan dat er zelfs beter gescoord wordt : de assistentieflats behalen 
respectievelijk K≤35 en E≤54. De luchtdichtheid van elke woning wordt getest middels een 
luchtdichtheidstetst. 

 
 
 
2. Technische installaties 

 
2.1 TV-en telefoonaansluiting / internet / sleutelplan 

 
Een TV/telefonie-aansluiting en internet is voorzien in elke assistentiewoning (coax en UTP-
bekabeling). Het internet, TV- en telefoonabonnement is ten laste van de bewoner die op eigen 
initiatief of door tussenkomst van de zorgassistent(e), de nodige stappen zal ondernemen.  
 

 
2.2 Smart Assisted Living met Permanent oproepsysteem 

 
Elke assistentieflat en het dienstencentrum worden voorzien van een “Smart Assisted Living”-
systeem (merk IP Building®). Deze geïntegreerde totaaloplossing laat toe om alle technieken en 
gebouwtechnologie in een assistentieflat en in de ontmoetingsruimte eenvoudig te bedienen middels 
een aanraakscherm met duidelijke grote knoppen. Dit systeem voorziet in volgende functionaliteiten : 

- mbt veiligheid 
o electronische toegangscontrole (badge) 
o camerabewaking van het hele gebouw + voorbedrading voor camera’s in de flats 
o alarmering bij brand (uitbreidbaar voor inbraak op kosten van de koper) 
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o videofonie 
! De videofooninstallatie laat toe om vanop afstand na te gaan wie er aanbelt 

aan de toegangsdeur van elke assistentieflat of aan de toegangspoort van de 
site. Via een drukknop kan het elektrisch deurslot van de toegangsdeur en de 
toegangspoort bediend worden. 

o automatisch uitschakelen van grote verbruikers (bvb. fornuis) en verlichting bij 
afwezigheid 
 

- mbt comfort 
o via één aanraakscherm bediening van : 

! verlichting (dimmen, aan/uit) 
! verwarming (instellen van zones, regimes, …) 
! zonnewering 
! multimedia (audio, TV) 
! “sferen” : bij het selecteren van een ”sfeer” (bv. aanwezig, afwezig, dag, nacht, slapen 

gaan, welkom, ...)	 worden geschakelde kringen van apparaten en verlichting 
ingeschakeld 

o alles-aan en -uit functionaliteit 
o energiebesparing (koppeling van verlichting en zonnewering, intelligente 

temperatuursensoren) 
o sturing van de zonnewering middels lokaal weerstation 

 
- mbt zorg en gemoedsrust 

o uniek noodoproepsysteem naar de alarmcentrale van het Wit-Gele Kruis (24/7 
bemand) conform de regelgeving voor assistentiewoningen. De bediening gebeurt via 
aanraakscherm, nooddrukknop of hals/polszender. Het systeem voorziet : 

! spraak-luisterverbinding tussen bewoner en zorgverlener 
! locatiebepaling over het volledige complex voor snelle interventie 

o paniektoets : stuurt alle verlichting aan 
o integratiemogelijkheid van zorgdiensten 
o automatische uitschakeling van apparaten bij noodoproepen 

In elke assistentieflat bevindt zich een aanraakscherm met grote toetsen voor bediening van het 
systeem. 

 

 

2.3 Liftinstallatie 
 
Beide deelprojecten beschikken elk over een centraal geplaatste lift. De lift wordt uitgevoerd volgens 
de geldende normen en voorschriften en is voorzien van een automatische niveauregeling en 
telescopische deuren. De installatie wordt bij indienststelling gekeurd door een erkend controle-
organisme. De liftkooi met bijhorende verlichting wordt afgewerkt volgens de voorschriften van de 
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architect. De bediening gebeurt middels drukknoppen. Elke lift heeft een capaciteit van 13 personen, 
is rolstoel- en draagbed- toegankelijk (kooiafmeting min. 1100 x 2100 mm) en aangepast aan de 
gebruikers. 
 
 

2.4 Elektriciteit 
 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig het AREI en wordt gekeurd door een 
erkend controle-organisme.  
 

2.4.1 Gemeenschappelijke delen 
 
Alle gemeenschappelijke delen worden voorzien van verlichtingsarmaturen. Ze worden bediend 
door ofwel klassieke drukknoppen ofwel verlichte drukknoppen met tijdsklok, door 
bewegingsdetectoren, automatisch door het IP Building systeem of door een combinatie van 
voorgaande. 
 
Het complex wordt eveneens voorzien van een videofooninstallatie, waarbij de buitenpost met 
camera’s geïntegreerd zal worden in het IP-Building-systeem. 
 
De installatie voor de gemeenschappelijke delen omvat onder meer : 

• Verdeelleidingen voor de gemeenschappelijke ruimten, de liftinstallatie, pompen, 
brandtechnische voorzieningen, de slagbomen van de parking, de camera-systemen 
en de verluchtingsextractoren voor de gemene delen. 

• De nodige lichtpunten, schakelaars en stopcontacten, volgens de keuze van de 
architect 

• Aangepaste verlichtingsarmaturen voor buitenruimtes, gemeenschappelijke 
verblijfsruimtes, traphallen en technische lokalen. 

• Alle noodverlichting, al dan niet geïntegreerd in de armaturen,  zoals voorgeschreven 
door de wetgeving. 

• Meterkasten en hoofdschakelaars in het daartoe voorziene elektriciteitslokaal. 
 
 

2.4.2 Privatieve delen 
 

De privatieve elektrische installatie zal uitgevoerd worden volgens de elektriciteitsplannen. 
Specifiek zal elk assistentieflat voorzien worden van : 
- Een algemene aan- en uitschakelaar 
- Oriëntatie-verlichting thv de passerellen 
- Voorbedrading voor internet/TV/telefoon en camera’s in de privatieve ruimten 
De verlichtingsarmaturen, uitgezonderd in de privatieve technische berging, zijn ten laste van 
de bewoner. 
Alle assistentiewoningen hebben een individuele elektriciteitsmeter op enkelvoudig tarief (twee-
voudig tarief als optie), opgesteld in een gemeenschappelijke tellerruimte die toegankelijk is 
middels tussenkomst van de zorgverstrekker. 

 
 

2.5 Verwarming 
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De verwarming gebeurt middels een privatieve condenserende gaswandketel die het radiatorennet van 
warm water voorziet. Deze opstelling waarborgt ten allen tijde een zo economisch mogelijk verbruik en 
onderhoud. De installatie is voorzien van de nodige afsluitkranen en beveiligingsvoorzieningen conform 
de bepalingen van de gasdistributiemaatschappij. Alle leidingen worden geïsoleerd. 
Bij een buitentemperatuur van -8°C worden volgende temperaturen gewaarborgd : 

- woonkamer en keuken : 22°C 
- slaapkamer : 18°C 
- badkamer : 24°C 

De temperatuurregeling gebeurt middels een thermostaat gekoppeld aan het Smart Assisted Living-
systeem. 
 
De warmwateropwekking voor sanitair gebruik wordt voorzien door middel van een doorstroom 
warmwaterboiler gevoed door het privatief verwarmingssysteem. 
 
Het individueel warmte- en warmwaterverbruik wordt geregistreerd door de privatieve gasmeter in het 
gaslokaal dat toegankelijk is middels tussenkomst van de zorgverstrekker. 
 
 

2.6 Ventilatie 
 

Het ventilatiesysteem wordt uitgevoerd volgens het principe van de verluchting type C+ (systeem D voor 
de ontmoetingsruimte), rekening houdend met de laatste normen en volgens de goedkeuring en controle 
van de EPB-verslaggever. Elke assistentieflat heeft zijn privatieve ventilatiebox die aangestuurd wordt 
op basis van een CO2- en vochtmeting. 

 
 

2.7 Sanitaire installatie 
 
2.7.1 Algemeen 

 
De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de lokale watermaatschappij 
(Pidpa). De individuele watermeters worden geplaatst in het gemeenschappelijk 
watertellerlokaal dat toegankelijk is middels tussenkomst van de zorgverstrekker. 
 

2.7.2 Leidingen 
 

De afvoerleidingen worden voorzien in kunststof. De koud- en warmwaterleidingen worden 
voorzien in Alu-PEX. 

 
2.7.3 Sanitaire toestellen 

 
De volgende sanitaire toestellen zijn voorzien : 

• Inloopdouche met thermostatische mengkraan met mobiele handdouche en 
douchestang. In de douche is een opklapbaar zitje, evenals de nodige 
veiligheidssteunen, voorzien. Het douchegeheel wordt afgesloten middels 
plaatsbesparende douchedeuren uit Polymethylacrylaat (PMA) 

• Lavabo met ééngreepsmengkraan en onderkast (eenvoudig wegneembaar indien 
rolstoelbehoevend) voorzien van lade 

• Spiegelkast met geïntegreerde bovenverlichting 
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• Hangtoilet voorzien van opklapbare handgreep 
• WC-papierhouder 

 
 

2.8 Aansluitingen 
 

De aanvragen voor de plaatsing van de individuele meters, de indienststellingen en bijhorende 
keuringen worden georganiseerd door de verkoper doch tegen kostprijs (na afboeking van de provisie) 
doorgerekend aan de koper.  Deze indienststellingen gebeuren minstens 1 maand voorafgaand aan de 
voorlopige oplevering om een optimaal binnenklimaat voor verdere afwerking te kunnen garanderen.  

 
 

2.9  Brandpreventie/-detectie 
 

Het gebouw wordt op de nodige plaatsen voorzien van een branddetectie en –alarmsysteem, 
branddeuren, brandblusapparatuur (haspels en brandblussers in de gemeenschappelijke delen), 
veiligheidsverlichting en pictogrammen op basis van de geldende reglementering en brandweereisen. 
 
 

 
3 Afwerkingen 
 

3.1 Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
 
De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte wordt stijlvol, aangenaam en huiselijk afgewerkt en ingericht 
in harmonie met de architectuur van het gebouw en het landschap. 

 
De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte zal bestaan uit : 

• De overdekte buitenruimte met fietsenberging en passerellen 
• De polyvalente ruimte (taverne, salon, ontspanningsruimte) met barmeubel, keuken en berging 
• Het kantoor van de zorgassistent(e) 
• De aanpalende sanitaire ruimten 
• Afvalberging 

 
Overdekte buitenruimte 
 

De privatieve brievenbussen worden als collectief geheel geïntegreerd. 
Via de tot de gemeenschap behorende overdekte passerellen wordt de inkomdeur van de 
verschillende assistentieflats bereikt. Een overdekte fietsenstalling voorzien van de nodige 
laadpunten, bevindt zich onder de verbindingspasserelle tussen de verschillende gebouwen 
(zijde F. Maesstraat) of in een apart bouwdeel (zijde Grote Steenweg). 
De gemeenschappelijke verblijfsruimte en de assistentieflats worden drempelloos bereikt. 
Vaste zitbanken worden gerealiseerd in harmonie met de ingerichte tuin. 
 

Polyvalente ruimte 
 

De polyvalente ruimte wordt voorzien van los meubilair waardoor een flexibele inrichting als 
taverne, ontspanningsruimte, vergaderruimte, … mogelijk is. De polyvalente ruimte is voorzien 



	
	

Assistentieflats	’t	Hof	van	Waerloos	–	Verkoopslastenboek	 	 Februari	2018	
	

	

Pagina 11 

van een vestiairekast, barmeubel met geïntegreerde drankenfrigo, salonhoek met TV, zittafels, 
draadloos internet (wifi), …. 
Aanpalend aan de polyvalente ruimte is een keuken met berging voorzien die bereikbaar is via 
een aparte dienstingang. De keuken wordt uitgerust met een combioven, vitro-keramische 
kookplaat, 2 koelkasten met diepvriesvak en afwasmachine. 
 

Kantoor van de zorgassistent(e) 
 
Dit kantoor zal uitgerust worden met het nodige losse kantoormeubilair en EHBO-kits. De 
zorgassistente heeft de beschikking over een vaste telefoonlijn. 
 

Sanitaire ruimten 
 
Er zijn sanitaire ruimten voorzien voor dames, heren en mindervaliden. Deze worden uitgerust 
met een hangtoilet met veiligheidssteun en een lavabo. 
 

Afval ruimte en fietsenberging 
 
Achter de polyvalente ruimte bevindt zich een afvalberging geschikt voor gesorteerde 
inzameling. 
 

 
3.2 Wanden en plafonds 

 
De binnenmuren worden bepleisterd met gipspleister. Bij gebruik van gipsblokken worden de muren 
afgefilmd. De uitspringende verticale hoeken van muren en dagkanten worden beschermd met 
ingepleisterde hoekbeschermers. De wanden worden vervolgens geschilderd of bekleed met een ander 
materiaal volgens de keuze van de architect. 
 
In de badkamer zijn wandtegels tot plafondhoogte voorzien. 
 
De plafonds worden voorzien van dikpleister of spuitplamuur of worden uitgevoerd als vals plafond 
(gipskarton) indien technisch noodzakelijk. Vervolgens worden de plafonds geschilderd. 
 
De afwerkingsmaterialen, alsook de kleuren, worden gekozen door de architect volgens een ontwerp 
aangepast aan de uitstraling van het gebouw. 
 

 
3.3 Vloeren 

 
De structurele vloeren van het gelijkvloers van zowel de privatieve als de gemeenschappelijke ruimtes, 
worden afgewerkt met een thermische isolatie (PUR) en chape. De structurele vloeren van de 
verdiepingen, voor zowel de privatieve als de gemeenschappelijk ruimtes, worden eerst voorzien van 
een isolerende uitvulling. Vervolgens wordt de chape aangebracht. Op deze wijze wordt er een normaal 
akoestisch comfort gerealiseerd. 
 
In het woongedeelte en in de slaapkamer(s) worden keramische parketvloeren 120/20 voorzien met 
bijpassende tegelplint. In de bergingen wordt een keramische vloertegel formaat 30/30 voorzien. De 
vloeren en plinten zijn slijtvast en van een hoogwaardige kwaliteit, rekening houdend met het intensief 



	
	

Assistentieflats	’t	Hof	van	Waerloos	–	Verkoopslastenboek	 	 Februari	2018	
	

	

Pagina 12 

gebruik van de ruimtes. In de slaapkamer en de keuken wordt een keramische tegel groot formaat 60/60 
voorzien. De kleuren worden door de architect bepaald. 
 
Aan de ingang van het dienstencentrum wordt een verzonken vloermat voorzien. 
 

 
3.4 Binnenschrijnwerk 

 
3.4.1 Binnendeuren 

 
Draaideuren 
 
De binnendeuren (privatief  en gemeenschappelijk) zijn standaard deuren voorzien van een 
hoogwaardige HPL-bekleding – al dan niet met de nodige brandweerstand conform de 
wettelijke vereisten – en worden opgehangen aan een gepoedercoat metalen deurkader met 3 
rvs-scharnieren. Ze zijn voorzien van een dag/nachtsluiter indien de respectievelijke deur 
afgesloten dient te worden. De krukken en slotplaten zijn voorzien in rvs. 
 
Schuifdeuren 
 
In de assistentieflats is een schuifdeur voorzien tussen het woongedeelte en de badkamer (en 
tussen het woongedeelte en de tweede slaapkamer). De schuifdeur, afgewerkt met een 
hoogwaardig HPL is opgehangen aan een in de wand ingewerkt schuifrailsysteem. 

 
3.4.2 Keukeninrichting in privatieve assistentieflats 

 
De keukeninrichting heeft een hoogwaardige kwaliteit. De opstelling van de keuken gebeurt 
volgens de architectuurplannen. 
 
De keuken is als volgt samengesteld : 

• Onder– en bovenkasten met corpussen uitgevoerd in gelamineerde plaat en de 
kastdeuren en zichtzijden in laminaat. 

• Werkblad met een diepte van 60 cm 
• Ingewerkte rvs-spoelbak met mengkraan 
• Ingewerkte vitro-keramische of inductie kookplaat 
• Geïntegreerde dampkap met externe luchtafvoer 
• Combi-oven met draaideur 
• Ingebouwde koelkast met vriesvakje – hoogte 120 cm 
• Voorzieningen voor vaatwasmachine 

 
3.4.3 Raamtabletten 

 
De raamtabletten in de assistentieflats en de gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd in 
vochtbestendige platen bekleed met HPL. 

 
 

3.5 Raamgarnering 
 

Alle ramen in de assistentieflats worden voorzien van gordijnkasten in gelakt mdf. 
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3.6 Impressies 
 

Hieronder niet-bindende impressies van de assistentieflats. 
 
 
LIVING 

 
 
 
KEUKEN 
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BADKAMER 

 
 
 

ONTMOETINGSRUIMTE 

 
 
4 Administratieve bepalingen 
 

4.1 Materialen 
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De Bouwheer houdt zich het recht voor om sommige materialen vermeld in dit bestek te vervangen door 
materialen van gelijke of hogere waarde, en dit zonder prijsimpact. De assistentieflats worden gebouwd 
volgens de bijhorende plannen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van stabiliteits- of 
technische studies. 

 
 

4.2 Tijdstip van verkoop 
 
De Bouwheer heeft geopteerd om de assistentieflats te verkopen nadat het bouwwerk voltooid is (dus 
geen “verkoop op plan”). Dit heeft voor de koper het voordeel dat hij in levende lijve de ligging en de 
kwaliteit van de beoogde flat kan beoordelen alvorens zich te engageren. In afwachting van de 
ondertekening van een verkoopovereenkomst kan de geïnteresseerde een reserveringsovereenkomst 
afsluiten met de verkoper. 
 
 

4.3 10- jarige aansprakelijkheid 
 

De tienjarige aansprakelijkheid (BW art. 1792 en 2270) waaraan de verkoper is gebonden, vangt aan 
vanaf de datum van de voorlopige oplevering. 
 
De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat het gebouw nieuw is en dat er zich een lichte 
algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, waardoor kleine scheuren kunnen ontstaan. Noch de 
Bouwheer, noch de ingenieur of de aannemer, kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en 
kunnen bijgevolg niet beschouwd worden als een verborgen gebrek. 
 
 

4.4 Werftoegang 
 
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de 
uitvoering van de werken. De Bouwheer wijst alle aansprakelijkheid, zelfs bij een geleid bezoek, af voor 
ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 
 
Het is de koper van de assistentieflat verboden eigen aannemers op de werf te brengen en werken te 
laten uitvoeren aan zijn kavels vooraleer de voorlopige oplevering of aanvaarding ervan heeft 
plaatsgevonden. Dit zou de verkoper, voor wat zijn werk betreft, ontslaan van alle verantwoordelijkheid 
en garantie ten opzichte van de koper. De ingebruikname ervan en/of het laten uitvoeren van werken 
door derden, niet aangesteld door de verkoper of zonder diens toelating, geldt bovendien als definitieve 
aanvaarding van de privatieve delen. 
 
 

4.5 Indeling en afwerking 
 

De indeling, de afwerking en de voorzieningen in de assistentieflats en gemeenschappelijke delen 
werden oordeelkundig vastgelegd door het ontwerpteam en kunnen niet gewijzigd worden. 

 
 

4.6 Documenten 
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De verkoops-/reserveringsovereenkomst, onderhavige technische beschrijving en plannen vullen elkaar 
aan. Bij tegenstrijdigheden gelden de documenten in volgorde zoals hiervoor vermeld. Werken die niet 
expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopsom begrepen. Bijkomende 
kasten, overig meubilair, niet-structurele elementen en arceringen op de plannen en beeldmateriaal 
duiden enkel op een mogelijke invulling en maken geen deel uit van huidige overeenkomst. 
De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen 
van de verkoopovereenkomst. Zij werden te goeder trouw door de architect opgemaakt na meting van 
het terrein. De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in plus of in min, zullen beschouwd worden als 
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot schadevergoeding door één der partijen, 
rechtvaardigen. Noodzakelijke aanpassingen om constructieve of esthetische redenen van algemeen 
belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers. 
 
De beelden en andere promotiematerialen zijn louter indicatief en niet bindend. 

 
 

4.7 Contractuele bepalingen tussen koper en verkoper 
 

Indien de koper zich laat bijstaan door een derde, zijn alle kosten daarvan ter zijner laste. Dit geldt ook 
ingeval van betwisting tussen koper en verkoper, waarbij een door de koper aangestelde derde advies 
uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde de verkoper kunnen binden. Alle 
contractuele bepalingen gelden uitsluitend en enkel en alleen tussen koper en verkoper. 
 

 
4.8 Weerverlet 

 
Als weerverlet komen in aanmerking de dagen waarop de werken werden stilgelegd, gedurende 
minimum vier (4) uur wegens ongunstige weersomstandigheden of de gevolgen ervan. Deze 
weerverletdagen zijn vermeld in de werfverslagen en zijn van toepassing op de ganse duur van het 
bouwproces. 
 
 

4.9 Antwoordplicht 
 

De reserveerder moet de verkoper in de mogelijkheid stellen om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is 
derhalve verplicht binnen de acht dagen te antwoorden op elk verzoek door de verkoper of zijn 
aangestelde tot hem gericht in verband met de afwerking van de door hem gereserveerde eigendom. 
Indien geen schriftelijk antwoord geformuleerd werd binnen deze termijn, wordt stilzwijgend 
aangenomen dat de reserveerder de vrijheid laat aan de verkoper inzake het verzoek. 

 
 

4.10 Termijnen 
 

- zijde F. Maesstraat : voorlopige opgeleverd – direct bewoonbaar na ondertekening koopovereenkomst 
of huurovereenkomst 

 
- zijde Grote Steenweg : april 2018 vermoedelijke datum voorlopige oplevering assistentieflats : januari 

2020 
 

XXXXXX 


