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Wanneer de bakstenen in onze maag de Vlaamse
gronden net iets te goed hebben gevuld, is het tijd
voor nieuwe bouwvormen
Onze ruimtelijke ordening heeft nood aan verandering. De huidige wooncultuur botst met de beperkte ruimte die we hebben, waardoor het Vlaamse landschap dicht slibt. We moeten
met zijn allen anders beginnen denken over wonen. Het is tijd
voor nieuwe bouwvormen en stedenbouwkundige concepten
die werkelijk vanuit integrale duurzaamheid zijn bedacht.
De Stad Gent daagde de grondeigenaar uit om af te stappen van
het traditionele huisje-tuintje-denken. Koramic Real Estate nam
de uitdaging ter harte en DENC!-STUDIO kon expertise ter zake
voorleggen. Beiden vonden elkaar in een vernieuwend concept.

Betaalbaar en duurzaam wonen binnenin een vernieuwend concept op een boogscheut van Gent
Vlaanderen mag dan wel stilaan volgebouwd zijn, tegen 2050
blijken nog zo’n half miljoen extra wooneenheden nodig. In
vergelijking met onze buurlanden wonen we in Vlaanderen
groot en laag. Hoger bouwen kan een oplossing zijn, maar de
Vlaming heeft ook nood aan andere opties. Vrijstaande woningen zijn ruimteverslindend, appartementen vaak niet gewenst.

ZWIJNAARDE

Hof Marcel presenteert veertien ééngezinswoningen in een
innovatieve stapel-/schakeltypologie. Door het niet enkel wonen naast maar ook boven elkaar, kan de ecologische voetafdruk worden geminimaliseerd, ten voordele van een groter
privaat collectief groenaandeel.
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What’s in a name

Groepswoningbouw, privacy binnenin een groene bubbel
Koramic Real Estate koos samen met DENC!-STUDIO voor het

Marcel Van Kwikkelberghe was de laatste bewoner van

principe van groepswoningbouw. Hierbij gaat het niet om een

Nederzwijnaarde 6, een rasechte boerenzoon die ra-

residentie met appartementen, liften en gangen, en evenmin

dijzen en prei kweekte in zijn hof. Maar hof verwijst te-

over een meergezinswoning met gemeenschappelijke ruimtes.

gelijkertijd ook naar de gemeenschappelijke tuin die de
woningen zullen hebben. Een concept dat steeds meer

Het gaat om ééngezinswoningen die gemeenschappelijk worden

aan populariteit wint.

opgericht op eenzelfde perceel. Ze zijn dus aan elkaar verbonden,
maar bieden toch alle comfort en privacy van een woning.
Zo is elke woonentiteit rechtstreeks toegankelijk vanop het
straatniveau. De duplexwoningen op de eerste verdieping krijgen hiervoor een buitentrap. Binnenin de duplex is de tweede
verdieping bereikbaar via een binnentrap. Daarnaast beschikt
elke woning over een groot privéterras. Achteraan het perceel
wordt per woning een eigen parkeerplaats en een praktische
berging voorzien. De gemene delen blijven uiterst beperkt tot
zaken zoals het dak en de tuin met waterpartij.

Doordachte duurzaamheid
De duurzaamheid van Hof Marcel blijft niet bij het gebouw zelf.
Door de koper te betrekken in de keuze van duurzame technieken, wordt ook deze bewuster van energiearm bouwen.
Daarnaast voorziet het project in een aantal autostaanplaatsen, maar zet het vooral in op het gebruik van de fiets. Zo
heeft elke bewoner een eigen private tuinberging die ook
dienst doet als fietsstalplaats.

Foto: Marcel Van Kwikkelberghe
Koninklijke verbroedering Grenadiers Vlaanderen v.z.w.
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“Groepswoningbouw,
privacy binnenin een
groene bubbel“
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De tuin
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Kostenbesparend, ruimtecreërend: de collectieve tuin
In plaats van de beschikbare ruimte te versnipperen in (te) kleine individuele tuinen werd er voor Hof Marcel bewust gekozen voor een grotere collectieve tuin. Zo’n gedeelde tuin creeert niet alleen een gezonde, uitgestrekte buitenruimte, maar
brengt ook financiële en sociale voordelen met zich mee. Zo
worden de onderhoudskosten gedeeld en vormen de buren
al snel een helpende hand. Bovendien zorgt ze voor een rustgevend en groen uitzicht vanuit de verschillende woonunits.

Esthetisch en ecologisch waardevol groen
Doorheen de gedeelde tuin slingert een grote wadi, een kunstmatige glooiing die het regenwater opvangt en het de tijd geeft
om te infiltreren in de bodem. Rond de wadi, omgeven door
esthetisch en ecologisch waardevol groen, ontstaan er kleine
tuinkamers, waarin de bewoners zowel in groep als individueel
van de tuin kunnen genieten.
Verspreid over de tuin worden er vier bomen geplant, die elk
de ruimte krijgen om tot hun volwassen hoogte en habitus uit
te groeien. Dankzij een omkaderend kunstproject wordt elke
eigenaar bovendien peter of meter van een bepaalde boom
of plant uit de tuin. Zo krijgt iedere bewoner een persoonlijke
band met het gemeenschappelijk groen.
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“Esthetisch en
ecologisch
waardevol groen”

Plataanbomen:

Wintereik (max. 40m):

Tot 35m hoog, snelgroeiend

Slanke boom die goed groeit
in vochtige atmosfeer

Moerascipres
Moerascipres
Smalle piramideboom die
smalle piramideboom die geweldig
geweldig
staat in grotestaat
tuinenin grote tuinen

Plataanbomen
tot 35m hoog,, snelgroeiend

Magnolia:
Magnolia:
wintergroene
Wintergroene
met in
boom met inboom
de zomer
de zomer
geurende
heerlijkheerlijk
geurende
ivoorwittebloemen
bloemen
ivoorwitte

ZwarteZwarte
Tupelo Tulepo
Middelgrote
boom
metmet
Middelgrote
boom
piramidevorm en
piramidevorm
enprachtige
prachtige
herfstkleuren
herfstkleuren

Hagen
Gazon
Wadi
Choisya
Beplanting
Riet
Bloemenrijk grasland
Paden Maasgrind
Vlonderpad

Wadibeplanting
•

Marie Ballard / Herfstaster: kleurt alles violetblauw

•

Adderwortel: elegante donkerrode bloemaren, lokt veel
vlinders en bijtjes

•

Gele
lis
Gele lis

Zonnekruid: afkomstig van de zonnebloemfamilie,
tovert warme tinten

•

Ooievaarsbek: bloeit moet roodpaarse bloemen die
decoratief geaderd zijn

Mexicaanse oranjebloesem

Schijnhulst
Schijnhulst

Rode beukhaag
Rode beukhaag

Mexicaanse oranjebloesem
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operationele takken binnenin de Kora-

Niet het dertiende project
in een dozijn

mic Investment Group, de investerings-

Koramic Real Estate is mee met de tijd.

maatschappij van de West-Vlaamse za-

Niets is zo belangrijk dan te voldoen aan

kenman Christian Dumolin. De roots van

het hedendaags comfort dat de gemid-

deze industriële groep, oorspronkelijk

delde koper stelt. Maar ook architec-

gestart als een fabrikant van dakpannen,

turaal maken we steeds een bewuste

gaan meer dan 130 jaar terug. Inmiddels

keuze. We leggen altijd de nadruk op de

is Koramic Real Estate al meer dan tien

identiteit van een project. Zo hebben we

jaar actief in de vastgoedsector, met het

vorig jaar mee de skyline van Kortrijk be-

dubbele profiel van investeerder en ont-

paald door de bouw van de majestueuze

wikkelaar. We zijn dan ook uitgegroeid

K-Tower, die met zijn uniek ontwerp het

tot een voorname speler binnen de re-

paradepaardje van de stad is geworden.

sidentiële projectontwikkelingen. En dat

Ook Hof Marcel wordt een uniek project.

zowel in het binnen- als buitenland.

We gaan hier voor een niet-alledaags

Koramic Real Estate is één van de vier

c
Bouwheer
aan
het woord

Het is ongetwijfeld onze gedrevenheid,
goesting en drive om telkens iets moois
neer te zetten dat ons onderscheidt
van de rest. Een grote en sterke speler
binnen de residentiële markt, dat wordt
je alleen maar als elk project tot in de
puntjes in orde is.

Een cel van getalenteerde
individuen per project
Elk project binnen de firma bestaat in
onze woorden uit een cel met een aantal individuen, elk met hun eigen talenten. Voor Hof Marcel is dat natuurlijk
niet anders. Ook hier werken we in een
team. In plaats van naast elkaar te werken, proberen wij zo goed als mogelijk
mét elkaar te werken om elk project tot
in de puntjes te kunnen realiseren. Iedereen kent zijn taak en wekelijks wordt er
geëvalueerd om vooropgestelde doelstellingen te kunnen respecteren. Het is
soms alle hens aan dek maar uiteindelijk
geraken we er altijd.
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concept met onder andere gemeenschappelijke tuinen waar we de moderne en bewuste koper mee aanspreken.

DENC!-Studio als inspirerend
architectenbureau
We hebben een tijdje gezocht naar een
hip bureau met een frisse visie. Toen
DENC!-studio op ons pad kwam, waren
we direct overtuigd. Zij hadden een leuk,
jong én bovenal duurzaam voorstel dat
ons onmiddellijk prikkelde. Zo ontstonden de contourlijnen van Hof Marcel.
Hun klemtoon op duurzaamheid alsook
hun awards-winnende palmares gaven
de doorslag in onze keuze.

studiebureau gespecialiseerd in duur-

Duurzaam bouwen als core
(en serious) business

zaam bouwen. Oprichters Bart Cobbaert

Inmiddels is DENC!-Studio uitgegroeid

en Delphine Deceuninck waren jaren ac-

tot een middelgroot kantoor. Groot ge-

tief als wetenschappelijk onderzoekers

noeg om pieken te kunnen ondervangen

binnen de Hogeschool WenK, met als

en klantenservice te garanderen. Klein

focus duurzaam en energiezuinig bou-

genoeg om persoonlijke betrokkenheid

wen. Deze specialisatiegraad leidde tot

te verzekeren.

DENC!-STUDIO is een architecten- en

jobs als consultant bouwfysica en tech-

Architect aan
het woord
c

nische adviseur bij het PassiefHuis-Plat-

Onze werknemers zijn onze beste inves-

form, wat hen toeliet in toonaangevende

tering. In tegenstelling tot de reguliere

instellingen (bv. CEDUBO & KAMP C) te

architectenkantoren, zijn heel wat me-

doceren en te publiceren.

dewerkers binnen DENC!-STUDIO bedienden. En dat is een bewuste keuze,

Hun affiniteit met duurzaam bouwen

om stabiliteit en een (gespecialiseerde)

bleef echter geen louter theoretisch

kennisbeheersing te garanderen.

denken, maar kreeg sinds enkele jaren
gestalte in een eigen architectenbureau.

DENC!-Studio neemt duurzaam bouwen
ernstig en dat heeft geleid tot een ruime

Jo Crepain Award Winner

ervaring in deze bewust gekozen speciali-

Reeds van bij de oprichting profileerde

satiegraad: van woning- tot kantoorbouw

DENC!-Studio zich als een leergierige en

en gebiedsontwikkeling. Functionaliteit

veranderingsbereide vernieuwer, niet ge-

en haalbaarheid worden gekoppeld aan

richt op een veilige (windstille) kern maar

architecturale vernieuwing en ruimtelijke

op de dynamiek van de randen (windveld).

kwaliteit. Dit met een doorlopende aandacht voor detaillering, duurzaamheid en

DENC!-Studio zag de extra randvoor-

gebruiksvriendelijkheid.

waarden van duurzaam bouwen nooit
als verarming of beperking van de ont-

Grensverleggende duurzaamheid

werpvrijheden. Duurzaam bouwen gaf

DENC!-Studio stelt duurzaamheidsambi-

net een nieuwe logica aan het ontwerp-

ties voorop die innovatief en hoogkwali-

proces, een extra uitdaging en een aan-

tatief zijn. Projectvoorstellen berusten op

knopingspunt voor het ontwikkelen van

een samenspel van innovatie, technolo-

nieuwe ideeën.

gisch beproefde concepten, out-of-thebox-ideeën, kringloopdenken, sociale

Het is dan ook deze bevragende, inno-

en ecologische disrupties en een bere-

verende en grensverleggende attitude

deneerde durf om grenzen te verleggen

die DENC!-Studio van in het begin ken-

en zo bij te dragen tot transitie.

merkte en die ons in 2013 de Jo Crepain
Award voor “meest beloftevolle architectenbureau” deed binnenslepen.
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Zwijnaarde
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UZ Gent
Sint-Denijs-Westrem
AD Delhaize

Albert Heijn

E40
Parkbos

Ghelamco

Kasteel
Rijvissche
Technologiepark
Zwijnaarde

Kasteelpark
Grand Noble

Zwijnaarde
Molen

ld e

Buurtpark
Hekers

Bakkerij
Aernoudt

Hof Marcel ligt langs Nederzwijnaarde, op 5 mi-

E17
he

N60

ZWIJNAARDE

Sc

De Ghellinckpark
Ghellinck park

Hof Marcel
nuten wandelafstand van de Schelde en op 10
minuten wandelafstand van het centrum. Hierdoor zijn zowel een rustgevend kuiermoment
als een uitstap naar de bruisende buurtsfeer

Huisartsenpraktijk
Carrefour

Speelbos
Kasteel
van Hemelrijk

Golf
Zwijnaarde

nooit ver weg. Onderwijsfaciliteiten, ontspannings-, sport- en cultuurmogelijkheden liggen
slechts een boogscheut verwijderd.
Ook qua mobiliteit scoort de ligging sterk. Er
is een tramverbinding op wandelafstand naar
Gent en het afrittencomplex van de E40,
E17 en
Merelbeke
R4 maakt Hof Marcel bijzonder vlot bereikbaar.
Daarnaast ligt ook het Technologiepark en al
haar werkgelegenheid vlakbij.
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De Schelde, ingevlochten in Zwijnaarde

Kastelensite Zwijnaarde

(5 min. wandelafstand)
De rest van de kastelen verenigen zich onZwijnaarde ligt op 6,5 km van centrum Gent en

der de kastelensite van Zwijnaarde. Dit terrein

is een deelgemeente van deze historische stad.

wordt gevormd door een ensemble van kaste-

Ze dankt haar naam niet aan zwijntjes, maar

len en hun bijhorende parken: Rijvissche, Pre-

aan de Schelde die door de wijk vloeit. De mid-

dikherenhof, ‘t Nieuwgoed, Puttenhove en De

deleeuwse naam Suinarda zou afkomstig zijn

Klosse. De hele site biedt ruimte voor een heu-

van zwin (kreek of moerassige grond).

se kastelenroute doorheen Zwijnaarde.

Een idyllisch kasteellandschap

Parkbos

Zwijnaarde was aanvankelijk bijzonder lande-

Die kastelenroute loopt doorheen Parkbos, een

lijk. Iconische kastelen omringd door idyllische

bos-, park- en natuurgebied dat zich uitstrekt

parken en open landschappen omzoomden

over Gent, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem,

het centrum tot het midden van de 20ste eeuw.

De Pinte en Sint-Martens-Latem. Reeds be-

Kastelen die ook vandaag nog beeldbepalend

staande parken en bossen worden aan elkaar

zijn voor deze Gentse deelgemeente.

geweven en uitgebreid via nieuw aangeplante
delen, goed voor zo’n 1200 hectare natuurge-

Kasteel van Zwijnaarde

bied. Doorheen het park krioelen verschillen-

(12 min. wandelafstand)

de wandel-, fiets- en ruiterpaden, alsook twee
fietsbruggen die het park rechtstreeks met de

Het kasteel van Zwijnaarde is een prestigieus

stad Gent verbinden.

domein omarmt door een historische slotgracht, een adembenemend park en een
panoramisch Schelde-landschap. Doorheen

De Kiosk
(13 min. wandelafstand)

de eeuwen, werd het verkocht, herbouwd, verwoest en heropgebouwd. Tot het de neo-ro-

Ook de kiosk in Zwijnaarde is een epicentrum

cocostijl aannam waarin ze vandaag te bewon-

van het dorpsleven. Enerzijds is het de dorps-

deren is. U kunt er terecht voor een zondagse

krant, gemaakt voor en door de inwoners van

brunch, een stijlvol feest in de wintertuin of

Zwijnaarde. Anderzijds is het een muzikaal pa-

een slag op het omliggende golfterrein.

viljoen waar de Zwijntjesfeesten ieder jaar tal
van artiesten ontvangen.
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“Iconische kastelen
omringd door
idyllische parken
en open
landschappen”

De Kastelenroute doorheen Parkbos
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De Oude Molen

Het was met geen duizend stokken in bewe-

(8 min. wandelafstand)

ging te krijgen.

Naast de talloze kastelen, is ook de Oude Mo-

De boer vloekte zo hard dat ook Keizer Karel

len een herkenningspunt in Zwijnaarde. De

het hoorde die net terugkwam van een jacht-

molen werd circa 1700 gebouwd als oliewind-

partij. Hij begaf zich naar de boer die zich me-

molen en wordt momenteel gerestaureerd om

teen verontschuldigde voor het zwijntje dat

hem opnieuw te laten draaien. Het wordt bin-

onverzettelijk bleef staan. Daarop zei Keizer

nenkort dus nog nostalgischer genieten op het

Karel “mijn beste man, hebben ze je nooit ge-

terras van de aangrenzende brasserie.

leerd wat je moet doen met een weerspannig
varken? Geef maar eens een goede ruk aan zijn

Nieuwe Melac - ontmoetingscentrum
(11 min. wandelafstand)
De Nieuwe Melac is het ontmoetingscentrum
dat de Zwijnaardse bevolking samenbrengt. Ze
biedt ruimte aan plaatselijke verenigingen en
aan een goed gevuld cultureel programma.
Regelmatig kunt u er terecht voor een intiem
podiumconcert, een hilarische comedyavond
of een unieke theatervoorstelling.

staart en het zal wel vooruit willen”.
De boer keek wat ongelovig, maar volgde uit
eerbied de raad van de Keizer op. Hij gaf een
ferme snok aan de staart en het zwijntje stopte meteen met schreeuwen en liep verder. De
boer was helemaal van zijn melk en zei tegen
Keizer Karel “wel majesteit, als u zo goed kunt
omgaan met koppige varkens, dan heeft u er
beslist veel meer dan ik in uw bezit en onder
uw hoede”. Keizer Karel, de Gentenaars indach-

Het Zwijntjesbeeld

tig, moest om dit voorval heel hard lachen.

(13 min. wandelafstand)
Scholen & Kinderopvang
Het Zwijntjesbeeld in Zwijnaarde is meer dan
een bronzen sculptuur op het Dorpsplein. Het
is een ludieke steek naar de Gentenaren, die de
inwoners van Zwijnaarde wel eens als “boerkes” durven beschouwen.

Zwijnaarde biedt naast een vrije basisschool
(Sint-Vincentius) en een middelbare school (Don
Boscocollege), ook een freinetschool (De Boekenmolen), waar levend, zinvol en handelend
leren centraal staat. De Boekenmolen voorziet

Zo’n boer uit Zwijnaarde bracht eens een zwijn-

naast deze vernieuwingsschool ook een kinder-

tje naar de markt in Gent. Het zwijntje voelde

dagverblijf en buitenschoolse opvang.

echter nattigheid, stopte en legde zich neer.
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“Het Zwijntjesbeeld,
een ludieke steek naar
de Gentenaren”

De Kiosk
32

Nieuwe Melac - ontmoetingscentrum

Sint-Niklaaskerk
33

De historie van Hof Marcel

c
Historiek

Van Hoornstraat naar Nederzwijnaarde

Van familie François naar Van Kwikkelberghe

Sinds de fusie in 1977 is Zwijnaarde een van de veer-

Na de landbouwersfamilie François, waren het

tien deelgemeenten van Gent, met als gevolg een

Théopile Van Kwikkelberghe en Zulma De Smul die

dubbele boeking voor de Hoornstraat. De Zwijn-

hun kleinschalig landbouwbedrijf op Nederzwijn-

aardse en Gentse hoornstraat zouden menig at-

aarde 6 vestigden. Met die groentekwekerij pasten

lasreiziger en Google Maps’er volledig van de kaart

Théopile en Zulma perfect in het plaatje van Zwijn-

brengen. Er moest een nieuwe naam komen. Het

aarde, dat gekend stond voor haar metsers, bloemis-

was uiteindelijk Nederzwijnaarde die weer rust

ten en groententeelt. Ze beleefden dan ook Zwijn-

bracht in de cartografie.

aardse trots toen ook hun zoon Marcel de prei- en
vooral radijzenteelt indook. Marcel was uiteindelijk

Van drie naar één (naar veertien)

de laatste bewoner van de hoeve van Nederzwijnaarde 6 en zo ook de inspiratiebron voor de naam

Rond 1830 stonden er drie woningen van het

“Hof Marcel”.

O.C.M.W van Gent op Nederzwijnaarde 6. Door de
jaren heen werden die drie woningen omgebouwd
tot één woning. De landbouwersfamilie François
was er zeer lange tijd eigenaar van.
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De woningen
c
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E-peil: 20
De woningen in Hof Marcel genieten allen een E-peil lager
of gelijk aan 20. Het bereiken van E-peil 20 biedt verschil-

Technieken

lende voordelen.
Eerst en vooral ontvangt u gedurende 5 jaar een korting
van 100% op de onroerende voorheffing. Verder ontvangt
u maandelijks een lager bedrag op uw energiefactuur,
bent u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en
voldoet u aan de BEN-norm van 2021.

Ventilatie
Gelet op de performante luchtdichtheid van de buitenschil moet de woning natuurlijk ook geventileerd worden. Er werd geopteerd voor een ventilatiesysteem
D, ook gekend als balansventilatie. De aan- en afvoer van de lucht gebeurt mechanisch wat tot een optimaal comfort binnenshuis leidt. De aan- en afvoerka-

€

nalen gebeurt via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren in de ruimtes
binnen het privatief. Via een warmtewisselaar wordt de warmte van de afgevoerde binnenlucht benut om de aangevoerde koude buitenlucht op te warmen. Op
die manier wordt er uiteraard behoorlijk bespaard op de energiefactuur.

Lager bedrag op

Korting van 100% op de

de energiefactuur

onroerende voorheffing
gedurende 5 jaar

zonnepanelen
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk, niet verontreinigend, winstgevend en maken geen geluid. Ze hebben geen bewegende delen die verantwoordelijk kunnen zijn voor slijtage.
De zon levert onuitputtelijke energie die met zonnepanelen 100% veilig kan worden aangewend zonder schade voor het milieu en de gezondheid.
Zonnepanelen hebben bovendien een lange levensduur. De huidige generatie
behoudt haar hoog rendement gedurende minstens 25 jaar met een terugverdientijd van 7 à 8 jaar. Daarenboven daalt zo de afhankelijkheid van de energieleveranciers wiens elektriciteitsprijzen jaarlijks stijgen.

vloerverwarming
Vloerverwarming verspreidt een aangename warmte op een gelijkmatige manier
in elke ruimte. Deze stralingswarmte zorgt voor een zuinige verwarming op lage
temperatuur. Bovendien is vloerverwarming onzichtbaar en laat het dus toe om
de ruimte optimaal te benutten.

6 gelijkvloerse woningen

N

0

2

WONING 1

WONING 2

WONING 3

WONING 4

WONING 5

WONING 6.0

OPPERVLAKTE: 81,3 m2

OPPERVLAKTE: 87,9 m2

OPPERVLAKTE: 77,9 m2

OPPERVLAKTE: 87,9 m2

OPPERVLAKTE: 142,4 m2

OPPERVLAKTE: 159,3 m2

TERRAS: 17,6 m

TERRAS: 18,6 m

TERRAS: 18,6 m

TERRAS: 18,6 m

TERRAS: 37,2 m

TERRAS: 34,4 m2

2

2

2

2

2

426,5

Berging
2,6m 2

426,5

564

564

Berging
5,5m 2

Berging
2,6m 2

Berging
5,5m 2

426 ,5

426 , 5

426 ,5

414

Berging
2,6m 2

414

414

414

414

414
Berging
2,6m2

426,5

564

564

564

564

180

CV

CV

1013

280

863

1013

280

863

180

CV

180

180
149

178

80

280

180

80

CV

CV

CV

180
149

180

1214

1214

280

332

332

211

211

105

180

211

211

80

90

90

430

80

340

340

340

430

90

80

430

451

451

80

105

178

180

90

361

430

430

361

361

361

1013

234

234
180

426 ,5

426,5

369

369

340

340

369

369

369

369
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8 duplex woningen

N

1-2

Eerste verdieping

3

WONING 11

WONING 12

WONING 13

WONING 14

WONING 15

WONING 16

WONING 17

WONING 18

OPPERVLAKTE: 131,4 m2

OPPERVLAKTE: 145,6 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 145,6 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 131,4 m2

TERRAS: 15,6 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15,6 m2

2

Tuin

2

2

Tuin

Tuin

2

2

Tuin

Tuin

2

2

Tuin

Tuin

Tuin

250
250

564

564

280

280

CV

CV

CV

CV

180
180

964

180

211

211

964

964

1114

1114

2e verdieping

180

964

199

180

211

211

CV

586

280

CV

964

199

964
2e verdieping

564

564

280

180
211

211

CV

586

586

332

180

CV

250

564

280

332

280

180

586

586

564

250

250

564

564

250

250

250

586

586

598,5

2e verdie ping

2e verdieping

2e verdie ping

2e verdieping

2e verdieping

2e verdieping

90

90

90

90

90

90

90

90

249

249

249

249

249

249

359

359

369

44

45

N

8 duplex woningen

N

1-2

Tweede verdieping

WONING 11

WONING 12

WONING 13

WONING 14

WONING 15

WONING 16

WONING 17

WONING 18

OPPERVLAKTE: 131,4 m2

OPPERVLAKTE: 145,6 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 145,6 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 126 m2

OPPERVLAKTE: 131,4 m2

TERRAS: 15,6 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15 m

TERRAS: 15,6 m2

2

2

564

564

2

2

564

564

2

564

564

280

280

280

280

332

332

178

178

180

180

180

1e verdieping

180

180

460

460
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350

350

350

350

350

350

46

178

1e verdieping

312

180

180

312

300

1e verdieping

1e verdieping

180

178

178

1e verdieping

312

312

312

1 verdieping

180

180

178

e

300

312

1 verdieping

180
180

178

e

1e verdieping

2

564

180
180

178

2

564

280

280
180
180

3

Welkom bij Hof Marcel!

Hof Marcel presenteert veertien hedendaagse ééngezinswoningen in een innovatieve stapel/-schakeltypologie. Door niet enkel naast elkaar te wonen maar ook boven elkaar, kan de ecologische voetafdruk worden geminimaliseerd, ten voordele van een groter privaat collectief groenaandeel.
Het is duidelijk, er werd voldoende aandacht besteed aan de natuur en het milieu. Zo genieten alle
woningen van een E-peil lager of gelijk aan 20. Hetgeen niet alleen zorgt voor een lagere energiefactuur, je geniet ook van korting van 100% gedurende 5 jaar op de onroerende voorheffing. Het E-peil

Lastenboek
c

van 20 of lager wordt bereikt door een aantal zaken zoals de zonnepanelen, vloerverwarming, isolatie, luchtdichtheid en de aanwezigheid van een ventilatiesysteem D die uitvoerig worden besproken
in dit lastenboek.
Ook buitenshuis kan men ten volle genieten van de natuur dankzij de gemeenschappelijke tuin. Doorheen die tuin slingert een grote wadi, een kunstmatige glooiing die het regenwater opvangt en het
de tijd geeft te infiltreren in de bodem. Rond de wadi vind je verschillende planten en bomen die in
elk seizoen de tuin voorzien van een mooi kleurenpallet. Vanop uw privéterras kunt u heerlijk meegenieten van dit rustgevende plaatje. Het is trouwens aan die gedeelde tuin en de laatste bewoner van
Nederzwijnaarde 6, namelijk Marcel Van Kwikkelberghe, dat Hof Marcel zijn naam dankt.
Het project voorziet elke woning van een autostaanplaats maar zet vooral in op het gebruik van de
fiets. Zo heeft iedere bewoner een eigen private tuinberging die ook dienst doet als fietsenberging.
Hof Marcel ligt slechts op 5 minuten wandelafstand van de Schelde en op 10 minuten van het centrum van Zwijnaarde. Ook het openbaar vervoer ligt op wandelafstand. Heb je toch de auto nodig?
Dan zijn de E40, E17 en de R4 vlot bereikbaar.
In dit lastenboek leggen we uit hoe de woningen worden afgewerkt, zowel op gebied van duurzaamheid als het gebruik van materialen, uiteraard ook met jouw inspraak. Heb je vragen of is er iets niet
duidelijk, aarzel dan niet om contact op te nemen met de makelaar.

48

49

I. Bouwteam

Dragende wanden worden opgetrokken in snelbouwste-

2.2.6. Buitentrappen

nen, gipsblokken, silicaatsteen, betonblokken en/of gewa-

De buitentrappen zijn voorzien in geprefabriceerde be-

pend beton. Niet-dragende wanden worden opgetrokken

tonelementen of metalen gegalvaniseerde elementen en

in snelbouwsteen (gemetseld of verlijmd) of stijlwanden.

krijgen een slipvaste afwerking.

Grondeigenaar:

Stabiliteit:

EPB-verslaggeving:

Op het gelijkvloers worden onderaan de muren daar waar

KORAMIC REAL ESTATE nv

SEC bv

Denc! Studio bv

nodig isolerende kimblokken in cellenbeton voorzien.

2.2.7. Isolatie

Kapel ter Bede 84

Ten Bosse 106

Voorhavenlaan 31/002

Vochtwerende folies worden geplaatst bij iedere muuraan-

De woning voldoet aan de normeringen inzake energiepres-

8500 Kortrijk

9800 Deinze

9000 Gent

zet en boven elke muuropening.

tatieregelgeving (EPB) en wordt vanaf het ontwerp tot de oplevering gecontroleerd door een erkend EPB-deskundige.

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met betonnen

Bouwheer:

Akoestiek:

Veiligheidscoördinatie:

KORAMIC INVESTMENT GROUP nv

Bureau De Fonseca bv

2B Safe bv

Kapel ter Bede 84

Kalkhoevestraat 1

Tiensesteenweg 129A bus 1

8500 Kortrijk

8790 Waregem

3380 Glabbeek

Architectuur:

Speciale technieken:

Tuinarchitect:

De façade wordt opgetrokken in traditioneel metselwerk

Denc! Studio bv

Denc! Studio bv

Arthur De Maeyer

met een zacht wildverband en gevoegd in een bijpassende

Voorhavenlaan 31/002

Voorhavenlaan 31/002

Oostberg 20

kleur volgens de keuze van de architect. Open stootvoe-

De deskundige bepaalt de minimale thermische isolatie-

9000 Gent

9000 Gent

1940 Temse

gen zorgen voor de nodige spouwventilatie. Boven alle

waardes die opgelegd zijn door het Vlaams Energie Agent-

raam- en deuropeningen worden zichtbaar blijvende ge-

schap voor elk onderdeel van de bouwschil zoals muren,

galvaniseerde L-ijzers geplaatst.

vloeren, daken, ramen, enz…

2.2.4. Dakwerken en afvoer hemelwater

Tevens is de nodige aandacht besteed aan de akoestische

II. Beschrijving der
werken en materialen

2.2.2. Rioleringswerken
De riolering wordt geplaatst volgens het gescheiden stelsel
waarin hemelwater en afvalwater worden gescheiden. Aanvullingen gebeuren met uitgegraven grond. De rioleringsbuizen zijn uitgevoerd in dikwandige PVC. De huisriolering sluit

2.1. Werfinrichting
De aannemer zorgt voor het bouwrijp maken van het terrein

elementen. De dakplaten worden, afhankelijk van de sta-

De woningen zullen voldoen aan de BEN20 norm, het-

biliteitsstudie, uitgevoerd in een houten roostering dan wel

geen een beter resultaat is dan wettelijk vereist volgens de

betonnen elementen. De noodzakelijke betonbalken en

EPB-regelgeving. BEN20 betekent future-proof bouwen

stalen liggers zijn berekend door de stabiliteitsingenieur.

met maximale peilen van E20 en S31. BEN20 betekent ook
100% korting op je onroerende voorheffing (gedurende 5

soepele kunststof.

voorschriften. Een keuring van de huisriolering is voorzien.

10-jarige waarborg af voor de volledige waterdichtheid van

2.3.1. Elektrische installatie

stof en onzichtbaar ingewerkt in de wanden van het gebouw.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van

en stockeren van het materiaal, materieel en verwerking van

geplaatst, afgewerkt met opzetstuk en putdeksel. De recu-

het bouwafval. Een globale werfafsluiting wordt geplaatst,

peratie van het regenwater zal gebeuren via een regenwa-

2.2.5. Buitenschrijnwerk en gevelbekleding

met werfkeet en -sanitair. Alle voorzieningen in het kader van

terpomp. De overloop van de regenwaterput met geurslot

Alle raam- en buitendeurkaders zijn uitgevoerd in hoog-

‘veilig werken’ worden genomen.

wordt rechtstreeks aangesloten op de RWA-huisaanslui-

waardige PVC-profielen, afgewerkt in een kleur volgens

ting in de straat.

keuze architect (mono-color). De dubbele beglazing is

uit in een controle-sifonput die nadien samen met het fe-

Deze werken omvatten alle grondverzet voor het realiseren

caal water afvoert naar de DWA-huisaansluiting.

van de funderingen en riolering van de woningen. Het type
fundering is bepaald op basis van de resultaten van het

De wachtbuizen voor de nutsvoorzieningen (water, gas, elek-

grondonderzoek en het advies van de stabiliteitsingenieur.

triciteit, TV en telefoon) worden geplaatst tot aan de rooilijn
en vertrekken vanaf de daarvoor voorziene tellerkasten.

Een koperen aardgeleider wordt in de funderingen aange-

2.2.3. Metselwerken

bracht volgens het AREI.

De woning wordt gebouwd in traditionele materialen vol-

Alle overtollige aarde wordt opengespreid op het terrein.

2.3. Technieken

de dakbedekking. De afvoeren worden uitgevoerd in kunst-

In de tuin wordt een hemelwaterput (inhoud 5.000 liter)

2.2.1. Grond- en funderingswerken

zachte isolatie geplaatst in de deelspouw.

latie en een bitumineuze afdichting of een afdichting in

Voor elke uitvoering levert de aannemer schriftelijk een

voor het fecaal water. Alle huishoudelijk afvalwater geeft

plaat ontkoppeld en wordt volgens het massa-veerprincipe

worden waterdicht afgewerkt met een dampscherm, iso-

en de bijhorende werfinrichting. Deze omvat het aanvoeren

2.2. Ruwbouw

isolatie tussen aanpalende woningen. Zo is de funderings-

Alle platte daken worden in lichte helling uitgevoerd en

aan op het openbaar rioleringsnet conform de plaatselijke

In de voortuinstrook worden septische putten voorzien

jaar) en elke maand een lagere energiefactuur.

de stroomleverende maatschappij en het AREI, bevestigd
door een keuringsattest.
Het verdeelbord heeft voldoende kringen, automatische
zekeringen en verliesstroom-schakelaars, gebaseerd op
het basisplan technieken. Het aantal lichtpunten, schake-

van het type hoogrendementsglas met een thermische

laars en stopcontacten garandeert een comfortabel ge-

isolatiewaarde van 1,0 W/m²K die tevens voldoet aan de

bruik van de woning.

glasnorm inzake veiligheid.

De installatie gebeurt met schakelmateriaal Niko Intense

De draaibeweging van ramen en deuren (vast, draai, draai-

White of gelijkwaardig. Alle schakelaars en stopcontacten

kip of schuifraam) is zoals aangeduid op het plan van de

zijn ingebouwd, behalve in de ruimtes die niet worden ge-

architect. De inkomdeuren zijn afgewerkt met een veilig-

pleisterd waar deze in opbouw gebeuren. Er zijn geen ver-

heidscilinder, driepuntsluiting en bijhorend deurbeslag.

lichtingsarmaturen inbegrepen.

Onderaan de schrijnwerkopeningen worden dorpels voor-

Volgens de geldende bepalingen worden de nodige rook-

zien in beton of aluminium.

detectoren (type stand-alone) geplaatst.

gens de regels der kunst.
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2.3.2. Sanitaire installatie

De installatie is een samenstelling van kanalen, roosters en

toegepast door het voorzien van een akoestische isolatie

•

recirculatie dampkap

De sanitaire installatie wordt uitgevoerd met de nodige

doorstroomopeningen (bv spleet onder deur), waarbij in

onder de chape. Zowel op gelijkvloers als op de eerste ver-

•

dubbele inox spoeltafel

aan- en afvoerleidingen in polyethyleen van hoge dicht-

iedere woning de eigen ventilatiegroep opgesteld wordt in

dieping wordt tevens thermische isolatie voorzien.

•

ééngreepsmengkraan

heid met aangepaste diameter.

de berging.

In de leefruimte wordt samengesteld parket met een han-

De kleurkeuze van fronten & werkblad en de toestellen kun-

Voor de sanitaire toestellen is een handelswaarde voor-

Dampkappen van de keuken worden niet aangesloten op

delswaarde van 90€/m² (incl. BTW - incl. plaatsing) ge-

nen gekozen worden uit het basisgamma van de bouwheer,

zien van 4.700 euro (incl. BTW) voor de woningen met één

dit systeem.

plaatst. De slaapkamers worden uitgerust met laminaat met

waarbij de standaard wit is en dit binnen de door de bouw-

een handelswaarde van 25€/m² (incl. BTW - excl. plaatsing).

heer vastgelegde afmetingen.

badkamer en 6.500 euro (incl. BTW) voor de woningen

Het ventilatiesysteem is van het type D met warmterecu-

met een extra douchekamer. De keuzes van de sanitaire
toestellen kunnen gemaakt worden in de toonzaal van de
leverancier. De levering en plaatsing van de in basis voorziene sanitaire toestellen is inbegrepen.

peratie waarbij zowel aan- en afvoer van lucht mechanisch

De vloerafwerking in de keuken, berging, toilet en in de

gebeurt. Hierbij worden de luchtstromen gekruist in een

badkamer en/of douchecel is een keramische vloertegel

luchtfilter die de warmte overdraagt van de warme afvoer-

met handelswaarde 35€/m² (incl. BTW - excl. plaatsing).

lucht naar de koude aanvoerlucht. Het is zo opgevat dat

2.5. Omgevingsaanleg
2.5.1. Tuinen

Overal, uitgezonderd bij wandbetegeling, worden MDF plin-

Alle tappunten koud & warm water zijn voorzien volgens

voorverwarmde verse lucht mechanisch wordt toegevoerd

vermelding op het technisch plan en zijn aangesloten op

in de leefruimtes en slaapkamers en dat de ‘vervuilde’ lucht

het stadswaterleidingnet, met uitzondering van de toilet-

mechanisch wordt afgezogen in keuken, bergingen, toilet-

Wandbetegeling is voorzien in de badkamer en/of douche-

riaalkeuze van de tuinarchitect. Hierbij wordt er een wadi

ten, de wasmachine en de vorstvrije buitendienstkraan die

ten en badkamers. De luchtdoorstroming zorgt aldus voor

cel rond en onder het bad en rond de douche tot op volle

voorzien met vlonderpad waarbij het aangenaam vertoeven

worden aangesloten op het regenwatercircuit.

de ventilatie van de volledige woning.

hoogte. De tegels hebben een handelswaarde 35€/m² (incl.

zal zijn.

Er is een vorstvrije buitendienstkraan voorzien aan het terras.

Een automatische regeling is voorzien per woning.

2.3.3. Verwarmingsinstallatie

Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient

Elke woning wordt verwarmd op aardgas met gebruik van

deze van het type met ingebouwde condensatie te zijn.

een condenserende gaswandketel van een A-merk en

2.3.5. Zonnepanelen

krijgt een individuele regeling. De warmteafgifte gebeurt

Elke woning wordt voorzien van zonnepanelen zodat de

door vloerverwarming in de leefruimtes en slaapkamers.

woning beantwoordt aan het BEN20 label. De panelen

De badkamers zijn voorzien van een elektrische handdoe-

worden op het hoofddak geplaatst en zijn steeds verbon-

kradiator. In inkomhallen, bergingen, toiletten, en nacht-

den met de individuele teller van de betreffende woning.

hallen is er geen verwarming.
De verwarming wordt aangestuurd door een digitale

2.4. Binnenafwerking

klokthermostaat in de leefruimte.

afgewerkt met een cementgrijze voeg. Uitzetvoegen en plinten

2.5.2. Brievenbus

worden onderaan opgekit met een cementgrijze siliconevoeg.

Aan de woning wordt een brievenbus voorzien of geïntegreerd, volgens model bepaald door de architect en bouw-

De keuze van de vloertegel kan vrij gekozen worden in de

heer. Deze brievenbus zal beantwoorden aan de toepasse-

toonzaal van de leverancier.

lijke uitvoeringsnormen.

2.4.3. Binnenschrijnwerk

2.5.3. Terras

De binnendeuren zijn hardboard schilderdeuren voorzien

Elke woning heeft een privé-terras dat uitgevoerd zal wor-

van een MDF deuromlijsting en inox deurbeslag. Enkel de

den in lichtgrijze betontegels volgens de afmetingen zoals

deur van het gastentoilet is voorzien van een vrij-bezet-

vermeld op het plan van de architect.

slot. De draairichting van de deuren is zoals getekend op

Op het gelijkvloers en 1ste verdieping worden alle wanden één-

temperatuur van - 8°C:

laags bepleisterd en plafonds afgewerkt met spuitplamuur

•

inkomhal: 18°C

2.4.4. Trap

(op beton) en gipskartonplaten (op houten roostering).

•

living, eetplaats en keuken: 22°C

In voorkomend geval is de trap uitgevoerd met gesloten

•

bad- en douchekamer: 24°C

Alle dagkanten van raam- en deuropeningen worden

•

slaapkamers: 18°C

rondom gepleisterd. Alle buitenhoeken worden afge-

stabiliteitstechnische redenen niet haalbaar is. De keuring

De tuinberging zal vervaardigd worden uit hout/metselwerk.

2.5.5. Parkeerplaatsen

de handgreep aan de buitenzijde.

Achteraan het perceel zijn er 14 privatieve parkeerplaatsen
voorzien die mooi geïntegreerd zijn in de groenaanleg met

2.4.5. Keuken

bijkomende bomen en hagen. Deze parkeerplaatsen zijn

De keukeninstallatie (keukenkasten, werkblad en toestellen)

makkelijk bereikbaar vanuit de collectieve tuin.

De pleisterwerken worden opgeleverd klaar voor de schil-

tie is inbegrepen.

der. Dit betekent dat de schilder opvulwerken en plamuur-

euro (incl. BTW).

Alle voorzieningen voor de ventilatie van de ruimtes is aan-

2.4.2. Bevloeringswerken

wezig. De noodzakelijke debieten voor de toevoer en de

Overal wordt een gewapende effen dekvloer aangebracht

afvoer van de lucht zijn conform de EPB-normen.

waarop de bevloering wordt geplaatst. Op de eerste verdieping wordt het principe van een zwevende dekvloer
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Deze berging is niet geïsoleerd en is voorzien van een lichtpunt.

traptreden in rubberwood en voorzien van een meelopen-

van de gasleiding en opstart van de verwarmingsinstalla-

2.3.4. Ventilatie

2.5.4. Tuinberging

het plan van de architect.

is voorzien voor een geplaatste handelswaarde van 7.500,-

werken zal moeten uitvoeren.

volgende plantseizoen na oplevering.

Alle vloer- en wandtegels worden recht op recht geplaatst en

2.4.1. Pleisterwerken

dering van binnendeurkozijnen.

Hierbij zullen de aanplantingen gebeuren tijdens het eerst-

vochtwerend doek of variant.

staande te behalen kamertemperaturen, bij een buiten-

Alle leidingen worden ingewerkt tenzij dit omwille van

wordt volledig aangelegd volgens het ontwerp en mate-

BTW - excl. plaatsing). De tegels worden geplaatst op een

Bij de warmtestudie is rekening gehouden met onder-

werkt met gegalvaniseerde hoekprofi elen, met uitzon-

Zowel de voortuinstrook als de gemeenschappelijke tuin

ten geplaatst welke voorzien zijn van een witte grondlaag.

Volgende toestellen zijn in basis voorzien:
•

Inbouwkoelkast

•

inbouw combi-oven

•

inbouw vaatwas

•

keramische kookplaat met 4 kookzones
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III: Bijzondere
voorwaarden
en bepalingen

steld. Deze heeft als taak de gevaren (verbonden aan de ge-

schakelaars en stopcontacten te wijzigen.

In geen geval mag dergelijke wijziging een nadelig invloed

zamenlijke en gelijktijdige uitvoering van werken door de

Wijzigingen in de ruwbouw zijn niet mogelijk.

hebben op de kwaliteit van het gebouw zoals in dit verkoops-

preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd.
Het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast volgens
noodzaak tijdens de uitvoering der werken en het coördinatiedagboek wordt bijgehouden. Na de voorlopige oplevering

3.1. Voorschriften en richtlijnen

wordt het postinterventiedossier overgedragen aan de koper.

De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing op

Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordi-

het bouwen van de woning:
•

ger de werf niet betreden zonder voorafgaande goedkeuring

De uitvoering geschiedt volgens de op het ogenblik

en/of begeleiding van de bouwheer.

van vergunning van toepassing zijnde normen (BIN•
•

•

•

•

materialen, handelswaarden en voorzieningen, zijn van toe-

Het terrein wordt opgemeten door een beëdigd landme-

passing voor zover voorkomend op de verkoopplannen.

ter-expert die na aanleg van de nieuwe wegenis en infrastructuur, de exacte oppervlakte van de verkaveling en van
elk afzonderlijk perceel definitief zal bepalen.

3.9. Aansluitingen en tellers

Voor elke woning zal door de landmeter bij verkoopakte een

De definitieve aansluitingskosten op water (tot en met de wa-

individueel opmetingsplan ter beschikking gesteld worden.

terteller), gas (tot en met de gasteller), elektriciteit (tot en met

De individuele opmetingskosten per lot dienen rechtstreeks

de elektriciteitsteller incl. kast), distributie, telefoon en riolering

Weliswaar zal de koper de mogelijkheid hebben om de in aan-

door de koper vereffend te worden aan de landmeter-expert

vallen ten laste van de koper. Alsook eventuele keuringen voor

De voorschriften van Wetenschappelijk en Technisch

bouw zijnde woning te bezoeken onder begeleiding van de

uiterlijk bij het verlijden van de verkoopakte.

nutsvoorzieningen en/of technische installaties.

Centrum voor de Bouw, kortweg WTCB, worden gevolgd.

bouwheer of zijn afgevaardigde waarbij alle opgelegde veilig-

De kwaliteit van de gebruikte materialen voldoet aan

heidsmaatregelen tijdens het bezoek gerespecteerd moeten

het BENORlabel en/of onafhankelijke en goedgekeur-

worden. Dit bezoek heeft steeds plaats op eigen risico zonder

3.7. Architectuurplannen

de labo-verslagen.

dat de koper, in geval van ongeval, enig verhaal kan uitoefenen

De verkoopplannen die aan de koper overhandigd worden,

Het toezicht op de werken, controle op de kwaliteit van

tegen de bouwheer. Dit bezoek zal georganiseerd worden op

dienen als basis voor het opstellen van het verkoopcontract.

de materialen, de uitvoeringsmethoden en de kwaliteit

onderstaande vooraf bepaalde indicatieve momenten:

Deze werden te goeder trouw opgemaakt door de architect.

Het openen van de tellers van nutsvoorzieningen zal gebeuren

van de uitvoering staan onder Ieiding en toezicht van de

• ruwbouwwerken + slijpwerken technieken voltooid

Minimale opmetingsverschillen die zouden voorkomen, hetzij

architect, ingenieur stabiliteit en ingenieur technieken.

• na uitvoering van pleisterwerken en dekvloeren

in meer of in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare

KB van 25/01/2001 en wijzigingen/aanvullingen be-

• één maand voor de voorlopige oplevering

afwijkingen die in geen geval de eis tot enige schadevergoe-

op naam van en voor rekening van de koper. De bouwheer zal
de koper via eenvoudig verzoek tijdig op de hoogte brengen
van de voorziene timing hiervan.

3.10. Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn bepaald in de verkoopovereenkomst
geldt voor een standaarduitvoering conform de voorliggende

ding door één der partijen rechtvaardigen.

ligheidscoördinatie.

•

De in dit verkoopslastenboek opgenomen beschrijvingen van

3.6. Opmetingsplan

NBN-STS-...), de regels van goed vakmanschap.

treffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: vei•

lastenboek beschreven.

aannemers op de werf) te voorkomen en ziet er op toe dat de

Energieprestatieregelgeving dd. 22 december 2006 en

3.4. Verzekering

alle daarop volgende wijzigingen.

Voor alle uit te voeren bouwwerken is een ABR-polis (alge-

De stedelijke en gewestelijke bouwreglementeringen

mene bouwplaats risico’s) verzekering afgesloten door de

zijn van toepassing.

bouwheer. Er wordt enkel gewerkt met erkende aannemers

De bepalingen van de nutsbedrijven worden gevolgd.

die de nodige verzekeringen inzake burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid hebben afgesloten.

3.2. Energieprestatie en binnenklimaat (EPB)

beschrijving. Afwijkingen van de standaarduitvoering kunnen

Via koperbegeleiding krijgt de koper de mogelijkheid zijn spe-

aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.

cifieke wensen tot wijzigingen aan het plan over te brengen.

Het niet betalen van de aankoopschijven, het bestellen van meer-

Deze worden vervolgens onderzocht door het bouwteam en

werken en het niet tijdig openen van de tellers kunnen eveneens

voor zover de architectuur, de structuur, de techniciteit van

aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.

het gebouw dit toelaten, alsook de vooruitgang van de werf
dit toelaten, zullen de gevraagde aanpassingen verrekend en

Teneinde zo kort mogelijk na de voorlopige oplevering een

uitgevoerd worden na akkoord.

snelle bewoning of eindafwerking toe te laten, zal na indienststelling van de verwarmingsinstallatie de voorverwarming op-

Alle op het plan voorkomend meubilair is niet in de verkoop

De woning wordt gebouwd volgens de geldende EPB-regelge-

3.5. Koperbegeleiding

inbegrepen en is louter ter illustratie ingetekend. In geval van

ving. De EPB-verslaggever wordt door de bouwheer aangesteld.

De bouwheer heeft een basisgamma vooropgesteld van kleu-

tegenstrijdigheid tussen dit verkoopslastenboek en de bouw-

ren en materialen voor de afwerkingen. Voor volgende afwer-

plannen, heeft dit verkoopslastenboek voorrang.

Voor elke woning wordt een specifieke berekening gemaakt

gestart worden, om het uitdrogingsproces verder te bespoedigen. Op vraag van de koper kunnen (tijdelijk) bouwdrogers
voorzien worden waarvan de kost verrekend zal worden.

kingen biedt de bouwheer aan de koper de keuzes uit het ba-

van de S-waarde en het Epeil van de woning met het software-

sisgamma voor de persoonlijke afwerking van zijn woning:

programma ter beschikking gesteld via het Vlaams Energie

•

Agentschap (VEA). Tevens wordt een blowerdoortest uitgevoerd teneinde de luchtdichtheid van de woning te verifiëren.

•

Elke koper ontvangt bij de voorlopige oplevering van de woning zijn verplichte energieprestatiecertificaat.

•

Sanitair: keuze kan gemaakt worden in de toonzaal van de

3.8. Materialen

leverancier

De bouwheer behoudt zich het recht voor sommige materialen

Bevloering: keuze kan gemaakt worden in de toonzaal van

en/of installaties of de verwerking ervan, voorwerp uitmakend

de leverancier

van het verkoopslastenboek, te wijzigen of vervangen door

Keuken: keuze kan gemaakt worden in de toonzaal van de

gelijkwaardige of betere alternatieven, in geval de beschreven

leverancier

materialen niet tijdig zouden bekomen worden door gevallen

3.11. Werken uitgevoerd door derden
Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke
aard, uit te voeren of door derden te laten uitvoeren vooraleer
de voorlopige oplevering van de woning heeft plaatsgevonden, uitgezonderd mits schriftelijke toelating van de bouwheer.
Ingeval de koper toch werkzaamheden uitvoert of door derden
laat uitvoeren voor de voorlopige oplevering wordt dit gelijk

van overmacht of andere, of eventueel door wijzigende vereis-

3.3. Veiligheidscoördinatie en werfbezoeken

De koper wordt eveneens de mogelijkheid geboden om de in-

ten van regelgeving, nutsbedrijven, architectuur, evolutie van

De veiligheidscoördinator wordt door de bouwheer aange-

planting en aantallen van technieken, zoals verlichtingspunten,

technieken, en dergelijke…
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gesteld aan een stilzwijgende aanvaarding en voorlopige oplevering van de woning.
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Werken of materialen die niet uit te voeren of niet te leveren

zijds nooit een reden zijn tot uitstellen van de oplevering of

zijn door de bouwheer worden gecrediteerd op basis van de

weigering van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder

kostprijs. In voorkomend geval zal de koper 70% van het voor-

de verantwoordelijkheid van de bouwheer en/of de architect.

ziene budget kunnen recupereren. De bouwheer heeft im-

Het wordt aangeraden om de schilderwerken van de woning

mers het recht om een administratieve kost van 10% en een

Bouwheer

pas aan te vatten na een periode van één jaar na voorlopige

winstderving van 20% aan te rekenen op het verrekende be-

oplevering van de woning, teneinde het in de woning aanwe-

drag. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij de laat-

zige bouwvocht te laten uitdrogen.

ste te betalen aankoopschijf.

De zetting en uitdroging van de woning zijn verschijnselen die

Eventuele minwaardes bij een leverancier zullen niet toege-

inherent zijn aan het bouwproces. De bouwheer kan dan ook

kend worden doch kunnen overgedragen worden binnen het-

niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van

zelfde lot.

deze zettingen.

3.12. Voorlopige en definitieve oplevering

3.14. Aankoop- en verkavelingsakte

De voorlopige oplevering zal plaatsvinden wanneer de wo-

Een kavel uit de vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan

ning voldoende afgewerkt is om te kunnen gebruikt worden

Verkoop

enkel verkocht worden nadat de verkavelingsakte door de in-

overeenkomstig haar bestemming, zelfs wanneer nog kleine

strumenterende notaris is verleden.

onvolmaaktheden bestaan welke binnen de waarborgtermijn
kunnen uitgevoerd worden. De bouwheer zal zich ertoe ver-

De koper heeft het recht om de notaris van zijn voorkeur aan

binden binnen redelijke termijn aan de gegronde opmerkin-

te stellen die zal optreden als instrumenterend notaris.

gen van de koper tegemoet te komen, zonder dat deze opmerkingen aanleiding kunnen geven tot inhouding van gehele

Alle kosten, rechten en erelonen in verband met bovenver-

of gedeeltelijke betalingen.

melde aktes zijn ten laste van de koper.

Alle lokalen zullen bezemschoon opgeleverd worden na de
eerste opkuis. Het grondig opkuisen der ruiten, vloeren, meu-

3.15. Erelonen en kosten

bilair, deuren en sanitaire toestellen is ten laste van de koper.

De erelonen van architect en studieburelen zijn inbegrepen in
de verkoopprijs.

De koper mag de woning niet in bezit nemen, noch geheel,
noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken vooraleer de

Deze erelonen omvatten de verplichtingen die hen norma-

voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. Een inbezitne-

lerwijze eigen zijn, met uitzondering van deze die betrekking

ming van de woning, zelfs tijdelijk, voorafgaand de voorlopige

hebben op alle interieur- of inrichtingswerken of deze werken

oplevering wordt gelijk gesteld aan een stilzwijgende aanvaar-

die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plan-

ding en voorlopige oplevering van de woning.

nen die eventueel aangevraagd zijn door de koper.

De waarborgtermijn loopt vanaf de voorlopige tot aan de de-

Volgende kosten worden afzonderlijk aangerekend:

finitieve oplevering. Deze laatste gebeurt stilzwijgend 1 jaar na

•

de voorlopige oplevering en de tienjarige aansprakelijkheid

aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen (3.500 euro
per woning),

vangt aan bij de voorlopige oplevering.

•

kosten bij akte (2.500 euro per woning) omvattende

Architect

deze verbonden aan de opmaak van de basisakte

De sleuteloverdracht van de woning kan enkel gebeuren na
ondertekening van het proces-verbaal van voorlopige ople-

Alle in dit verkoopslastenboek vermelde bedragen zijn steeds

vering én betaling van de laatste aankoopschijf en eventuele

exclusief BTW tenzij specifiek anders vermeld. De BTW is uit-

facturen voor meerwerken.

sluitend ten laste van de koper.

3.13. Zetting en uitdroging
Eventueel voorkomende krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw kunnen ener56
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