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ZWITSERS HOF
Twintig comfortabele
appartementen met
ruime zonneterrassen

Langs de verkeers-arme Oude Brusselse Weg in
Melle, een bruisende gemeente net buiten Gent,
vindt u het residentiële nieuwbouwproject Zwitsers
Hof. Deze kleinschalige ontwikkeling bestaat uit 3
hedendaagse gebouwen ingeplant in een bijzonder
rustig gelegen woonpark met de nadruk op ruimte en groen. De ontwikkeling omvat alles samen
20 comfortabele leef-appartementen. De appartementen hebben steeds 2 of 3 slaapkamers, beschikken allen over ruime zonneterrassen en dit met bewoonbare oppervlaktes vanaf 83 tot zelfs 166m².
De kwaliteit en afwerking van de appartementen
is uitzonderlijk. Zo werd de indeling met heel veel
zorg uitgewerkt voor een optimale circulatie en een
verhoogd comfort. Voor de technieken werd gekozen voor een future-proof oplossing vrij van fossiele brandstoffen, met vloerverwarming en warmtepompen, individueel per appartement. Hierdoor
voldoen alle appartementen aan de BEN-normering
(Bijna-Energie-Neutraal) waardoor U er kan genieten van een halvering van de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar na ingebruikname.
Daarnaast werden er ruime budgetten voorzien
voor de inrichting, met het oog op een comfortabele afwerking op maat.
Bovendien voorziet Zwitsers Hof een ruime fietsenberging, voldoende ondergrondse parkeerplaatsen
en enkele bovengrondse parkeerplaatsen. Deze laatste werden bewust beperkt gehouden om het openbaar domein zo verkeersluw mogelijk te maken.
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“Optimaal comfort,
in een rustig gelegen
woonpark met de nadruk
op ruimte en groen.”
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What’s in a name

Eindeloze bloemenvelden, economische welvaart
en tal van nevenactiviteiten zoals pottenbakkerijen
en transportbedrijven. Melle heeft veel te danken aan
haar bloemisten.
Recht tegenover de – nog steeds actieve- Tuinbouwschool te Melle, bevond zich eind de 19de, begin de 20ste eeuw een bijzonder groot azaleabedrijf
genaamd Bier. Een jonge Zwitser met de naam Johan Gehring kwam hier - zoals gebruikelijk was – de
stiel leren.
Hij vond er echter meer dan louter vakkundigheid. Maria Fack, de dochter van een kleine bloemist in de Oude
Brusselse Weg, baande zich een weg in het leven van
de jonge Zwitser. Ze huwden en Johan Gehring nam
het kleinschalig bedrijf over van zijn schoonouders.
Hij bouwde het uit tot een welgekend azaleabedrijf,
waarvan hij de volledige productie naar Zwitserland
stuurde. Het was een zodanig succes dat Zwitserse
bloemisten tot in Melle kwamen om bij Johan te leren over de Azalea.
Toen hij in 1967 stierf, nam zijn zoon Daniël, die
eveneens de Zwitserse nationaliteit had, de bloemisterij over. Het bedrijf bloeide verder tot ook hij eind
de jaren ‘80 het leven liet.
Hun fleurige bijdrage aan het Melse landschap blijft
echter voortleven langs de Oude Brusselse Weg 23,
waar na de azalea’s nu ook het nieuwbouwproject
Zwitsers Hof mag floreren.

MELLE

Oude Brusselse Weg

De ligging is uitzonderlijk gunstig in een groen
woonpark langs een verkeers-arme weg. U vindt er
in de onmiddellijke omgeving een veelzijdig aanbod aan diensten, winkels en restaurants. Dankzij
de nabijheid van het natuur- en recreatiegebied
de Gentbrugse Meersen en de fietsroutes langs
de prachtige Scheldevallei kunnen liefhebbers van
wandelen, fietsen, lopen en vogelspotten er zich
maximaal ontspannen. Bovendien liggen ook de
centra van Melle, Heusden, Merelbeke, Gentbrugge en Gent op fietsafstand.
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Mobiliteit

Een bijzonder centrale ligging
Melle is een bijzonder aantrekkelijke gemeente, met sterke troeven op het vlak van mobiliteit. Zo is er een bus- en
tramhalte (Melle-Leeuw) nabij uw nieuwe woonst op amper
400 m. Van hieruit is er een rechtstreekse verbinding naar
het centrum van Gent. Daarnaast ligt het station van Merelbeke op slechts 1,7 km en het station van Melle op 3,2
km. Verplaatsingen met de wagen zijn van hieruit eveneens
een droom met de opritten van de E40, R4 en E17 op een
boogscheut.

Natuur

Een groene long in een bruisende
gemeente
Naast de zwemplas op amper 350 m van Zwitsers Hof, vinden
natuurliefhebbers hun trekken in de Gentbrugse Meersen. Dit
park- en natuurgebied is ongeveer 240 hectare groot en bevindt zich op slechts 1,5 km van het project. Jonge bossen
worden afgewisseld met open waterplassen en een overvloed
aan fauna en flora. Het is hier heerlijk wandelen, sporten, spelen, picknicken en zelfs tuinieren.
Wandelen kan ook op het jaagpad langs de oude Schelde-arm. Deze oude arm loopt langs de nagenoeg volledige
noordoostkant van de gemeente en mondt iets verderop uit
in de Schelde richting Antwerpen. Daarnaast zorgen ook de
trage wegen – bedoeld voor traag verkeer zoals voetgangers
en fietsers - voor rustige wandel- en fietsgelegenheden.
Wie dieper in Melle trekt, komt terecht in de Gondebeekvallei. Het Gondepad manoeuvreert de Mellenaars doorheen
dit meest landelijke en groene gebied van de gemeente.
Hier is het wandelen doorheen open graslanden, langs vers
geploegde akkers, tussen de kruinen van de bomen en aan
de rand van vredige vissersbassins.
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Brouwerij Huyghe

Een gesmaakte familietraditie
Iedere brouwerij heeft zo zijn paradepaardje. Bij
Brouwerij Huyghe komt ze echter in de gedaante
van een roze olifant. Dit slurfdier dient als symbool
van hun welgekende Delirium-bier en is daarmee
ook het visitekaartje van dit gesmaakte familiebedrijf te Melle. Dit bekende brouwsel valt te proeven
bij Huyghe zelf of in één van de talloze horecazaken die Melle te bieden heeft.
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ARCHITECTUUR
Naadloze integratie in
het straatbeeld

Om het project het best in zijn residentiële omgeving te integreren, streefde DAT-Architectenburo bewust naar de typologie en vormgeving van
huiselijke villa’s. De gebouwen zijn dan ook ontworpen op schaal van eengezinswoningen en niet
in de gedaante van een appartementencomplex.
Hierdoor geeft Zwitsers Hof haar bewoners meteen ook het gevoel dat ze in een huis wonen, en
niet in een appartement.

Huiselijke materiaalkeuze

Ook in de materiaalkeuze werd gestreefd naar
een gezellige huiselijkheid. De materialen zijn
modern maar behoren tot een zacht kleurenpallet: lichtgrijs genuanceerde gevelsteen en houten verticaal latwerk. De materialen werden ook
gekozen in functie van hun bewezen deugdelijkheid en beperkte onderhoud. Gevelsteen is dan
ook reeds eeuwen het gevelmateriaal bij uitstek
en het onderhoudsvrije hardhout zorgt voor de
warme toets.
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DUURZAAMHEID
Duurzame, doordachte &
ruimte-efficiënte woonvormen

Zwitsers Hof is een uiterst innovatief project dat
duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Vermits
er een quasi onbebouwd perceel werd aangesneden, werd er enorm doordacht omgegaan met de
beschikbare ruimte. Na talloze ontwerpen kwamen
RVS Bouwgroep, DAT-Architectenburo en de gemeente Melle dan ook tot een mix van ruimte-efficiente woonvormen, waarbij steeds werd vastgehouden aan privatieve buitenruimtes en een kwalitatieve
collectieve ruimte.

Duurzaam thuiskomen

Ook de gekozen technieken geven blijk van een uitzonderlijke duurzaamheid. De gebouwen zijn beter
dan de norm geïsoleerd en voorzien van een energie-efficiënt ventilatiesysteem. Bovendien is er een
lagetemperatuurverwarming die via vloerverwarming verloopt en wordt opgewekt door warmtepompen of hoogrendementsketels op gas.
De keuze tussen die twee systemen hangt af van unit
tot unit. Zo wordt er telkens geopteerd voor de meest
ecologische oplossing met de laagste verbruikskost
in functie van de grootte, de oriëntatie en het verwachte energieverbruik van de unieke wooneenheid.
Daarnaast krijgt iedere unit zijn eigen zonnepanelen, geplaatst op het gemeenschappelijke dak. Het
regenwater van de daken wordt opgevangen en
herbruikt voor de spoeling van de toiletten.
20

21

Duurzaam op pad

Vanwege de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de korte afstand tot het centrum van Gent, werd er sterk ingezet op het
“STOP-principe”. Hierbij gaat de prioriteit voor
verplaatsingen eerst naar Stappen, dan Trappen
(fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas
naar Personenwagens.
Door iedere unit een vlotte toegang te geven tot
private en/of collectieve fietsenbergingen, wilde
Zwitsers Hof haar bewoners dan ook aansporen tot
het gebruik van de fiets. Daarnaast ligt het project
op amper 400 meter van een bus- en tramhalte (Melle-Leeuw) en bevinden ook het station van
Merelbeke en Melle zich op slechts 1,7 en 3,2 km.

E-peil: 30

De appartementen in Zwitsers Hof genieten allen een E-peil lager of gelijk aan 30. Het bereiken van E-peil 30 biedt verschillende voordelen.
Eerst en vooral ontvangt u gedurende 5 jaar een korting van
50% 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 BENnorm van 2021.

€
Lager bedrag op
de energiefactuur

Korting van 50% op de
onroerende voorheffing gedurende 5 jaar

DAT-ARCHITECTENBURO
Meer dan een optelsom

DAT-Architectenburo is ontstaan uit de samensmelting tussen DC-Architects en Architectenbureau Michiels. Het bedrijf is echter meer dan de optelsom
tussen twee architectenbureaus. Het is het logische
gevolg van een jarenlange vruchtbare samenwerking tussen Frank De Clippel en Ivan Michiels die
samen baanbrekend werk leverden en ook nu als
veelbelovende symbiose hun stempel willen drukken op lokale architectuur.

In een notendop

Het bureau is samengesteld uit zes leden: drie
architecten, een ingenieur-architecte, een stedenbouwkundige en een architectuurtekenaar.
Ze zijn vooral actief in middelgrote residentiële
projecten, gaande van verbouwen en nieuwbouw
van eengezinswoningen tot groepswoningbouw.
Dit in opdracht van particulieren, projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen en openbare
instellingen.
Daarnaast hebben ze ook projecten in de industrie en tertiaire sector. Dit gaat van loodsen tot
productiehallen, een carwash, showrooms en
een politiekantoor.
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Steeds een stap voor

DAT-Architectenburo is sterk in het opvolgen van
de laatste technieken en wetgevingen. Door voorloper te zijn, gebruiken ze de evoluties en veranderingen eerder als een sterkte dan als een last.
Ook om onnodige conflicten te vermijden, probeert DAT-Architectenburo steeds een stap voor
te zijn. Bij het ontwerp wordt direct de stabiliteit
mee bedacht en worden de technische installaties
in 3D uitgetekend. Alle disciplines worden uitgetekend in een BIM model waardoor in een vroege
fase mogelijke probleemsituaties ontdekt worden.
Ze streven ernaar om een ontwerp neer te zetten
waarin de aspecten van de uitvoering, het gebruik
en latere renovatie en herbestemming geconcipieerd zijn. Op die manier blijven de esthetische
aspecten van het ontwerp behouden in de uitvoeringsfase zonder compromissen te moeten doen.

“Esthetische aspecten
van het ontwerp zonder
compromissen.”

RVS BOUWGROEP

Bouwheer

RVS Bouwgroep ontwikkelt residentiële bouwprojecten
in de ruime regio Gent en Aalst. Ze staan in voor alle
stappen in het ontwikkelings- en bouwtraject: van voorontwerp tot afwerking. Hun doordachte architectuur
combineren ze met kwalitatieve bouwmaterialen en
duurzame innovaties op maat van de klant.
RVS Bouwgroep gaat voor een werkelijke wisselwerking
met solide partners, van (landschaps)architecten tot
studiebureaus, bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers. Drie kenwoorden vormen hierbij steeds de
rode draad: betrokken, betrouwbaar en beleving. Visie,
wensen en mogelijkheden worden daarom uitgebreid
besproken, met telkens een kwalitatief en aantrekkelijk
project als resultaat.
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Inplanting

Bomen: Tilia cordate ‘Rancho, Gleditsia triacanthos ‘Skyline’, Liquidambar styraciflua
‘Worplesdon, Pyrus Calleryana ‘Redspire’.

ZWIT

Ondoordringbaar bosplantsoen: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Acer campestre, Rosa corymbifera
Natuurlijke heesters: Cornus sanguinea, Aronia melanocarpa, Corylus avellana,
Viburnum opulus, Euonymus europaeus, Rosa canina

IN

Hagen: Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer campestre
Grassen gecombineerd met veldbloemen: Sesleria autumnalis, Sporobolus heterolepis ‘Cloud’,
Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Centaurea jacea, knautia arvensis
Gazonheuvel
Bollen: Narcissus fortune, cheerflness, professor Einstein, dutch master, carlton, early sensation, martinnet Crocus
queen of the blues, pickwick, jeanne d’arc golden yellow, ard schenk, EP bowles, tommasinianus, ruby giant
Bollen: Narcissus fortune, cheerflness, professor Einstein, dutch master,
carlton, early sensation, martinnet Muscari armeniacum, blue spike, white magic
Gazon

GEBOUW D

Wadi
Beplanting wadi: droogteresistent en bestand tegen periodieke overstroming
Leibomen

GEBOUW E

Privatieve ruimte

De appartementen
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GEBOUW A
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GEBOUW B

OUDE BRUSSELSE WEG
N
Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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APPARTEMENT A 0.1
OPPERVLAKTE:
115 m2
APPARTEMENT
TERRASSEN: 45 m2
TUIN: 108 m2

ZWITSERS HOF

GEBOUW A

AN 0.1
0
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120

98
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391

B
98
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D
300

E
E

312
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192
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19 m2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke
OPPERVLAKTE:
115 m2 uitvoeringsplannen. De meubels zijnN ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
TERRASSEN: 45 m2
0
2
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APPARTEMENT A 0.2
OPPERVLAKTE: 123 m2
TERRAS: 27 m2
TUIN: 60 APPARTEMENT
m2

ZWITSERS HOF

GEBOUW A
N

0

A 0.2

2

APPARTEMENT
A 0.3
APPARTEMENT
OPPERVLAKTE: 144 m2
TERRASSEN: 74 m2
TUIN: 139 m2

ZWITSERS HOF

GEBOUW A
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Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.

OPPERVLAKTE: 144 m2
N
Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
TERRASSEN: 74 m2
0
3
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GEBOUW A
APPARTEMENT A 1.2

APPARTEMENT
APPARTEMENT
A 1.1

A 1.1
N

OPPERVLAKTE: 115 m2
TERRASSEN: 26 m2

1

N

OPPERVLAKTE: 108 m2
2
TERRAS: 26 mAPPARTEMENT

ZWITSERS HOF

1

2

319

192

524

401

312

100

98

170

269

391

300

240

300

220
300

Terras
6 m2

A 1.2

2

209

ZWITSERS HOF

GEBOUW A
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26 m2

280

450

618

618

158

801

677
Terras
20 m2

OPPERVLAKTE: 115 m2
TERRASSEN: 26 m2

N

1

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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OPPERVLAKTE: 108 m2
TERRAS: 26 m2

N

1

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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GEBOUW A
APPARTEMENT A 2.1

ZWITSERS HOF

APPARTEMENT A 1.3

GEBOUW A

N

OPPERVLAKTE: 167 m2
TERRAS: 68 m2APPARTEMENT A 2.1

2

3

APPARTEMENT A 1.3
N

OPPERVLAKTE: 131 m2
TERRAS: 48 m2

1

2
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296

296

394

274

112

461

505

244

312
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202

392
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337
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68 m2
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Terras
48 m2

N
OPPERVLAKTE: 131 m2
2
Deze
plannen kunnen afwijken
van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering,
TERRAS:
48 m
1 onder voorbehoud
2 van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.

OPPERVLAKTE: 167 m2
TERRAS: 68 m2

N

2

3

38

39
Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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GEBOUW B

APPARTEMENT B 0.1
N
OPPERVLAKTE: 156 m2
TERRASSEN: 52 m2
TUIN: 38 m2APPARTEMENT B 0.1
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APPARTEMENT B 0.2

ZWITSERS HOF

0
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300
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APPARTEMENT B 0.2
OPPERVLAKTE: 116 m2
TERRASSEN: 46 m2
TUIN: 70 m2
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GEBOUW B

ZWITSERS HOF

420

199

APPARTEMENT B 0.3
OPPERVLAKTE: 124 m2
N
TERRAS: 30 m2 APPARTEMENT B 0.3
TUIN: 50 m2
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2
GEBOUW B
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OPPERVLAKTE: 116 m2
TERRASSEN: 46 m2
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TERRAS: 30 m2

N

0

2
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GEBOUW B
APPARTEMENT B 1.2
GEBOUW B

APPARTEMENT B 1.1

ZWITSERS HOF

APPARTEMENT B 1.1

N
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N

OPPERVLAKTE: 122 m2
TERRAS: 34 m2
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TERRAS: 27APPARTEMENT
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N
OPPERVLAKTE: 122 m2
2
TERRAS:
34 kunnen
m afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en1de maten bij benadering,
Deze plannen
2 onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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Terras
7 m2

OPPERVLAKTE: 116 m2
TERRAS: 27 m2

N

1

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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GEBOUW B
APPARTEMENT B 1.3

APPARTEMENT
OPPERVLAKTE:
108 m2
2
TERRAS: 27 m

ZWITSERS HOF
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APPARTEMENT B 2.1

2

ZWITSERS HOF
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APPARTEMENT B 2.1
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Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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APPARTEMENT F 0.1

ZWITSERS HOF

APPARTEMENT F 0.1
OPPERVLAKTE: 84 m2
TERRASSEN: 39 m2
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Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.

OPPERVLAKTE: 84 m2
TERRASSEN: 39 m2
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N

0

2
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GEBOUW F

ZWITSERS HOF

APPARTEMENT F 0.2
N
OPPERVLAKTE: 83 m2
APPARTEMENT
2
TERRASSEN: 46 m

F 0.20

GEBOUW F

APPARTEMENT F 0.3

2

ZWITSERS HOF

APPARTEMENT F 0.3
OPPERVLAKTE: 83 m2
TERRASSEN: 47 m2

N

0

2

Terras
27 m2

850
Terras
27 m2

850

afstap -10cm

afstap -10cm
afstap -10cm

298

298

afstap -10cm

349

198

249

198

349

189

194

194

99

99

249

165

305

305

189

396

396

605

605

165

629

629

afstap: -6cm

afstap: -6cm

Terras
19 m2

Terras
20 m2

OPPERVLAKTE: 83 m2
TERRASSEN: 46 m2

N

0

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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OPPERVLAKTE: 83 m2
TERRASSEN: 47 m2

N

0

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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GEBOUW F

ZWITSERS HOF

APPARTEMENT F 0.4
N
OPPERVLAKTE:
84 m2
APPARTEMENT
2
TERRASSEN: 39 m

F 0.4

0

APPARTEMENT F 1.1

2

GEBOUW F

APPARTEMENT F 1.1

ZWITSERS HOF

N

OPPERVLAKTE: 93 m2
TERRAS: 13 m2

1

2

Terras
21m2

afstap -10cm

349

afstap -10cm

273

198

249

298

298

356

Groendak
53 m2

173

99

99

186

120

194

194

283

189

305

401

opstap: 25cm

610

Terras
13 m2

554

401

639

629

163

afstap: -6cm

Terras
18 m2

OPPERVLAKTE: 84 m2
TERRASSEN: 39 m2

N

0

2

OPPERVLAKTE: 86 m2
TERRASSEN: 13 m2

N

1

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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53

APPARTEMENT F 1.2

GEBOUW F

APPARTEMENT F 1.2

ZWITSERS HOF

1

198

2

349

298

249

N

OPPERVLAKTE: 86 m2
TERRAS: 13 m2

194

99

Groendak
53 m2

305

189

LASTENBOEK

opstap: 25cm

401

610

Terras
13 m2

629

OPPERVLAKTE: 86 m2
TERRASSEN: 13 m2

54

N

1

2

Deze plannen kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoeringsplannen. De meubels zijn ter illustratie en de maten bij benadering, onder voorbehoud van de uitvoeringsplannen. Het veranderen van meubels en toestellen is mogelijk.
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I. Zwitsers Hof
RVS Bouwgroep ontwikkelt in Melle het bouwproject Zwitsers Hof: villa-appartementen met een variërende oppervlakte tussen 83 m2 en 167 m2. Alle appartementen beschikken over ruime terrassen, en toegang tot een gemeenschappelijke parktuin.
Aanvullend bieden de ruime bovengrondse en ondergrondse fietsenbergingen en de bovengrondse autostaanplaatsen en
ondergrondse parkeergarages de nodige functionaliteit.

ten (F1.1 en F1.2). De 2 gelijkvloerse appartementen F0.1

beschikken over een privatieve parkeerplaats, aange-

en F0.4 beschikken telkens over een rechtstreekse ingang.

duid op het inplantingsplan (met nummering) dat aan-

De ingang van de residentie voor de 2 middelste apparte-

gehecht wordt aan de overeenkomst

menten F0.2 en F0.3 met trappenhal en lift naar de 2 ap-

•

Er zijn 8 bovengrondse privatieve parkeerplaatsen

midden. De centrale ingang biedt plaats aan de tellers voor

beschikbaar, aangeduid op het inplantingsplan (met

de 6 appartementen. Het brievenbussengeheel bevindt

nummering).

Een ideale woonplaats in een groene omgeving, op korte afstand van diverse mobiliteitsvoorzieningen. Zwitsers Hof ligt dichtbij

zich aan de buitenzijde voor de inkomdeur.

het station van Merelbeke én Melle, en op wandelafstand van de bus-en tramhalte Melle-Leeuw (+/- 500m). Gent-Zuid ligt op

De residentie heeft in de tuinzone rechts van het gebouw

5 km en Gent-Kouter op 6 km met fiets of tram. De belangrijke invalswegen R4, E40 en E17 zijn op enkele minuten bereikbaar.

een gemeenschappelijke ruime fietsenberging.

•

Fietsenberging (niv. -01)
Er wordt voorzien in een ondergrondse gemeenschappelijke fietsenstalplaats 1 (+31m2) voor de residenties
Ambrosiana en Sachsenstern (gebouwen A en B)

De villa-appartementen komen rechtstreeks van de bouwheer.
Dit verkoopslastenboek verschaft de individuele kopers van de privatieven een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit

1.2 Indeling van de appartementen

en de afwerking van het gebouw en zijn omgeving.

1.2.1 Residentie Ambrosiana
Dit lastenboek is bindend voor verkoopovereenkomsten afgesloten t/m 30/12/2021.

•

Fietsenberging (niv. +00)
Er wordt voorzien in een bovengrondse fietsenstalplaats 2 (+33m2) horende bij de residentie Violacea
(gebouw F).

•

App. A0.1: niv. +00 – 115,37 m2

•

App. A0.2: niv. +00 – 122,75 m2

De gemeenschappelijke tuinzone - parkzone rondom de

1.1.1 Residentie Ambrosiana

•

App. A0.3: niv. +00 – 143,92 m2

residenties Ambrosiana, Sachsenstern en Violacea wordt

Residentie Ambrosiana of gebouw A bestaat uit 7 apparte-

•

App. A1.1: niv. +01 – 115,37 m2

aangelegd door de bouwheer. Aan deze tuinzone mag

menten, met op het gelijkvloers 3 appartementen (A0.1, A0.2

•

App. A1.2: niv. +01 – 107,56 m2

Woonproject “Zwitsers Hof”?

en A0.3), op de eerste verdieping 3 appartementen (A1.1, A1.2

•

App. A1.3: niv. +01 – 131,04 m2

Op het einde van de 19de, begin de 20ste eeuw was er in Mel-

en A1.3) en op de tweede verdieping 1 appartement (A2.1).

le een bijzonder groot azalea-bedrijf, genaamd Bier. Dit bedrijf

•

App. A2.1: niv. +02 – 167,34 m2

De ingang van de residentie bevindt zich in het midden en

De gemeenschappelijke tuinen dewelke grenzen aan de

was gelegen op de site rechtover de tuinbouwschool.

bestaat uit een dubbele sas met vooraan het brievenbus-

gelijkvloerse appartementen wordt aangelegd met het no-

1.1 Beschrijving residentie
Residenties Zwitsers Hof is een exclusief woonproject gelegen
aan de Oude Brusselse Weg.

Een jonge Zwitser, genaamd Johann Gehring kwam naar Melle, zoals gebruikelijk was, “de stiel leren”. Dit was kort na de
eerste wereldoorlog. Hij leerde een meisje kennen, Maria Fack,
die de dochter was van een kleine bloemist in de Oude Brusselse weg. Ze huwden en Gehring nam het bedrijfje over van
zijn schoonouders. Hij bouwde het uit tot een gekend azalea-bedrijf. Zijn volledige productie verstuurde hij naar Zwitserland. Zwitserse bloemisten kwamen ook naar Melle om bij
hem te leren over de azalea.

sengeheel en achteraan de trappenhal en lift voor de eerste

niets gewijzigd worden. Het onderhoud ervan is ten laste
van de eigenaars maar wordt uitgevoerd door de VME(s)
Residenties Zwitsers Hof, voor rekening van de eigenaars.

1.2.2 Residentie Sachsenstern

dige privacy-groen tot aan het privaat terras teneinde de

•

App. B0.1: niv. +00 – 156,33 m2

privacy te garanderen.

•

App. B0.2: niv. +00 – 116,08 m2

•

App. B0.3: niv. +00 – 123,77 m2

•

App. B1.1: niv. +01 – 121,97 m2

1.1.2 Residentie Sachsenstern

•

App. B1.2: niv. +01 – 116,08 m2

Residentie Sachsenstern of gebouw B bestaat eveneens uit

•

App. B1.3: niv. +01 – 107,56m2

•

App. B2.1: niv. +02 – 167,35 m2

en tweede verdieping en voor de parkeervoorzieningen. De
centrale toegang naar de ondergrondse parkeervoorzieningen bevindt zich links van gebouw A, en wordt aan de straatzijde afgesloten met een automatische sectionaalpoort.

7 appartementen, met op het gelijkvloers 3 appartementen

1.3 Ligging residentie
De residenties Zwitsers Hof zijn gelegen te 9090 Melle, Oude
Brusselse Weg.
De residenties genieten een zeer centrale ligging, dichtbij de

(B0.1, B0.2 en B0.3), op de eerste verdieping 3 apparte-

belangrijkste invalswegen (Brusselsesteenweg, R4, E40 en

Toen hij in 1967 stierf zette zijn zoon Daniël, die eveneens de

menten (B1.1, B1.2 en B1.3) en op de tweede verdieping

E17), openbaar vervoer (bus- en tramhalte op +/- 500m en de

Zwitserse nationaliteit had, het bedrijf verder. Daniël was onge-

1 appartement (B2.1). De ingang van de residentie bevindt

huwd en wanneer hij eind van de jaren ‘80 stierf, werd het bedrijf

zich in het midden en bestaat uit een dubbele sas met

door de bejaarde weduwe verkocht aan de huidige eigenaars.

vooraan het brievenbussengeheel en achteraan de trap-

De Residenties zijn dan ook geheel toepasselijk genoemd naar de
azalea’s die er gekweekt werden: de residenties Ambrosiana, Sachsenstern, Perle de Melle, De Waele’s Favourite, Tamira en Violacea .

penhal en lift voor de eerste en tweede verdieping en voor
de parkeervoorzieningen.

1.1.3 Residentie Violacea

Zwitsers Hof bestaat uit 20 twee- of drieslaapkamer apparte-

Residentie Violacea of gebouw F bestaat uit 6 appartemen-

menten, verdeeld over 3 gebouwen; 8 bovengrondse parkeer-

ten, met op het gelijkvloers 4 appartementen (F0.1, F0.2,

plaatsen en 21 ondergrondse parkeergarages*.

F0.3 en F0.4), en op de eerste verdieping 2 appartemen-

1.2.3 Residentie Violacea

station Merelbeke en Melle op fietsafstand), dichtbij een ruim

•

App. F0.1: niv. +00 – 83,94 m2

aanbod aan winkels, en op korte afstand van centrum Melle en

•

App. F0.2: niv. +00 – 83,28 m2

•

App. F0.3: niv. +00 – 83,24 m2

•

App. F0.4: niv. +00 – 83,97 m2

•

App. F1.1: niv. +01 – 93,10 m2

•

App. F1.2: niv. +01 – 86,26 m2

*De residenties Perle de Melle (gebouw C), De Waele’s Favourite (gebouw D) en
Tamira (gebouw E) maken geen deel uit van het voorliggende woonproject.

Heusen … en het historische stadscentrum Gent.

1.2.4 Parkeren
•

56

Parkeren (niv. +00)

partementen F1.1 en F1.2 op verdieping, bevindt zich in het

Parkeren (niv. -01)
Er zijn 21 garageboxen, waardoor elk appartement kan
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II Afgesloten ruwbouw

en de sierpleisters op de gevel worden gekozen door
bouwheer in overleg met de architect;
•

In de muren wordt daar waar voorgeschreven een wa-

2.4 Thermische isolatie
•

ten. De gebruikte materialen en diktes zijn volgens de ver-

terkerende folie geplaatst over de volledige breedte

2.1 Ruwbouw

van de muur;
•

ondergrondse bergingen) zal het metselwerk meegaand

2.1.1 Voorbereidende werken

opgevoegd worden, indien deze niet verlijmd wordt.

Deze werken houden ondermeer in:
•

Aan- en afvoer van materiaal;

•

Plaatsen van werfwagen;

•

Uitzetten van het gebouw;

•

Plaatsen van de nodige werfafsluitingen en signalisatie.

In lokalen waar geen pleisterwerk voorzien wordt (bv.

De afdekken boven het gelijkvloers en de verdiepingen
worden uitgevoerd met geprefabriceerde elementen
(predallen) met druklaag in beton of in betongewelven

III Afwerking van de
private delen

plichtingen en isolatiestudie van de EPB-verslaggever.
•
•

2.1.6 Draagvloeren
•

De thermische isolatie is conform de wettelijke voorschrif-

•

In de spouw wordt een thermische isolatie geplaatst met
een dikte die voldoet aan de geldende EPB-eisen.

3.1 Vloerwerken

Op de vloerplaat van het gelijkvloers en de verdiepingen

•

lagige parket, met een handelswaarde van 50,00 EUR/m2

tieplaten, of gelijkwaardig volgens EPB eisen.

(excl. BTW en plaatsing en incl. plinten);

Tussen de ramen en de spouwmuurisolatie wordt er zorg-

•

vuldig opgespoten zodat een muurisolatie zonder “koude
bruggen” wordt gerealiseerd.

•

De betegeling van de natte ruimtes (bergruimte, toilet)
gebeurt binnen de standaard met keramische tegels
met een handelswaarde van 40,00 EUR/m2 (excl. BTW

•

De uitvoering omvat ondermeer:

2.5 Akoestische isolatie

•

Alle grondwerken nodig om het terrein op het voor-

Naast thermisch comfort wordt er ook extra aandacht besteed

de standaard rondomrond het bad en/of de douche met

ziene niveau te brengen en voor de uitvoering van

keramische faïencetegels betegeld met een formaat van

en plaatsing, incl. plinten); in de badkamer wordt binnen

de fundering- en rioleringswerken en ondergrondse

2.2 Dakwerken

aan akoestisch comfort. De gebouwen worden opgetrokken in
overeenstemming met de huidige regelgeving om een normaal

30x30 of 30x60 en met een handelswaarde van 40,00

voorzieningen (parkeerplaatsen, bergingen e.d.);

•

Platte daken worden uitgevoerd met EPDM, roofing of

akoestisch comfort te verzekeren (bijvoorbeeld door het ont-

EUR/m2 (excl. BTW en plaatsing);

gelijkwaardig.

dubbelen van de woningscheidende wanden en vloerplaat).

•

De nodige aanvullingen;

•

Aanleggen van een aardingslus.

•

•

De dakdichting wordt geplaatst op PUR of PIR isolatie vol-

2.1.3 Funderingen

•

Onder de isolatie wordt een dampscherm geplaatst.

•

•

Afvoeren en goten worden uitgevoerd in kunststof HDPE

Een stabiliteitsstudie wordt opgemaakt door de be-

•

De afmetingen van de funderingselementen worden

2.3 Buitenschrijnwerk
•
•

De rioleringen worden uitgevoerd in gekeurde afvoer•

•

De koper kan alleen andere vloerbekledingen kiezen bij de
leverancier aangeduid door de bouwheer;

•

In de vloeren tussen de appartementen wordt onder de

kleur gekozen door de bouwheer;

chape een thermisch en een akoestische vloerisolatie

Glas: Dubbel glas K: 1.0 W/m K. Waar nodig wordt gelaag-

voorzien;

2

•

toepassing zijnde EPB-normen;

Borstweringen aan de terrassen achteraan worden uitgevoerd in een spijltjesbalustrade;

De vloeren worden geïsoleerd overeenkomstig de van

•

Het terras wordt voorzien van keramische tegels, met

Regenwater wordt afgevoerd naar ondermeer een

•

De inkomdeur is voorzien van een elektrisch slot.

wadi in de tuinzone.

•

De raamverdelingen zijn voorzien zoals op de bouwplannen.

•

De raamslagen worden bepleisterd.

•

Verluchtingsroosters zijn voorzien in de ramen volgens de

3.2 Binnenschrijnwerk

geldende EPB-reglementeringen.

•

2.1.5 Opgaande muren
De dragende wanden worden uitgevoerd in silcaatsteen en/of zware snelbouwsteen en/of beton-

•

Er worden geen rolluiken geplaatst.

steen of gelijkwaardig;

•

Vliegenramen zijn niet standaard voorzien, maar kunnen

Niet-dragende wanden worden uitgevoerd in silicaatsteen en/of snelbouwsteen en/of betonsteen en/

•

Alle ramen worden uitgevoerd in aluminium in een RAL-

de beglazing voorzien conform de norm;

debiet en voorschriften fabrikant.

•

ziene bevloering en het plaatsen van andere formaten dan
aangepaste prijsofferte opgemaakt op vraag van de koper;

buizen met de diameter en helling volgens af te voeren

•

plaatsing,…) en plaatsing van andere materialen dan de voordeze beschreven hierboven wordt door de bouwheer een

2.1.4 Rioleringen

•

Voor speciale legverbanden (romeins verband, diagonale

De funderingen worden uitgevoerd in gewapend be-

bepaald door de ingenieur stabiliteit.

•

•

van uitgevoerde grondproeven;
ton, volgens de studie van de ingenieur stabiliteit.
•

en voorzien van een afvoergoot of klokrooster;

en/of zink.

voegde ingenieur stabiliteit, op basis van de resultaten

De douches zijn voorzien van een douchebak: op aanvraag (en mits meerprijs) kan de douche betegeld worden

gens de geldende EPB-reglementering.
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De venstertabletten zijn in natuursteen of composiet, dikte 2,00 cm en 1,00 à 2,00 cm uitstekend t.o.v. de muren;

(volgens studie ingenieur).

2.1.2 Grondwerken

De bevloering gebeurt binnen de standaard met meer-

wordt polyurethaanschuim gespoten en/of EPS met isola-

lichtgrijze kleur, op tegeldragers.

ren met een brandweerstand van 30 minuten;
•

Akoestische beglazing en zonnewerende beglazing, en

De inkomdeuren zijn voorzien van een inox kruk, een driepuntsslot en een sleutelplan;

aangeleverd worden tegen meerprijs.
•

De inkomdeuren van de appartementen zijn schilderdeu-

•

De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren met binnen-

of gipsblokken of gelijkwaardig. De liftkoker wordt uit-

akoestische verluchtingsroosters zijn waar aangegeven

kast en omlijsting in MDF met zichtbare scharnieren en

gevoerd in betonsteen of gelijkwaardig.

voorzien of verkrijgbaar tegen meerprijs.

INOX kruk;

De gevelsteen, de bekledingspanelen, de gevelleien

•

Tussen de hal en leefruimte is een glazen deur voorzien
59

over video- en parlofonie met deuropeningsinstallatie;

Leefruimte

Bewegingsdetectoren verhogen het veiligheids- en licht-

•

1 algemeen lichtpunt met 1 schakelaar (zithoek)

Badkamer

comfort in het gebouw en in de parkeervoorzieningen.

•

1 algemeen lichtpunt met 1 schakelaar (eethoek)

•

•

2 enkele stopcontacten

- 1 koud water toevoer

•

3 dubbele stopcontacten

- 1 warm water toevoer

plaatst, klaar voor de schilder in gipskartonplaten, dit vol-

3.3.3 Overzicht elektrische installatie privatieve
appartementen

•

TV- en telefoonaansluiting

gens aanwijzingen van de architect. In de bergingen en

Inkomhal / nachthal

•

aansluiting thermostaat

technische lokalen worden de buizen, de collectoren, de

•

1 lichtpunt met 2 schakelaars

•

aansluiting videofooninstallatie

ventilatie-unit, e.d. niet weggewerkt en blijven deze zicht-

•

1 rookdetectie (stand-alone)

met veiligheidsglas, pivot en inox deurkruk.
•

Andere binnendeuren, krukken, sluitingen,... zijn verkrijg-

•

baar tegen meerprijs;
•

Waar nodig om buizen van technische installaties weg te
werken worden omkastingen in MDF of valse plafonds ge-

baar om technische redenen;
•

Behalve de keukenkasten zijn geen inbouwkasten, noch
dressings voorzien. Uiteraard zijn hier gepersonaliseerde
ontwerpen en uitvoeringen mogelijk na voorafgaandelijke
besprekingen. De offertes worden vooraf ter goedkeuring
voorgelegd en verrekend.

3.3 Elektrische installatie
3.3.1 Algemene omschrijving
•

•

•

1 buitenstopcontact

•

1 schakelaar

- 1 koud water toevoer

1 lichtpunt met 1 schakelaar

•

1 lichtpunt met armatuur (1) met 1 schakelaar

•

1 lichtpunt met schakelaar badkamermeubel

•

1 buitenstopcontact

•

1 enkel stopcontact

Garageboxen

•

1 dubbel stopcontact badkamermeubel

- 1 koud water toevoer

•

1 lichtpunt met 1 schakelaar

- 1 afvoer

•

1 stopcontact

•

1 stopcontact aansluiting automatisatie sectionaalpoort

Slaapkamers

De aansluitingskosten op het openbaar elektriciteit-

•

aansluiting TV en aansluiting data (UTP)

en geplaatst door de bouwheer, in functie van het uitzicht van het ge-

Keuken
•

1 algemeen lichtpunt met 1 schakelaar

•

2 dubbele stopcontacten boven werkblad

•

1 stopcontact vaatwas

•

1 voeding oven

•

1 stopcontact kookplaat

•

1 stopcontact dampkap

•

1 stopcontact koelkast

bouw en optimale belichting van de terrassen.

3.4 Sanitaire installatie
3.4.1 Omschrijving
•

Waterleiding aangesloten op stadswater. Verwarming

Bergruimte
•

Wasmachine
- 1 koud water toevoer

•

•

zekeringen, de nodige differentieel-schakelaars en de

•

1 stopcontact

verdeelkast;

•

1 dubbel stopcontact wasmachine en droogkast

Armaturen zijn niet inbegrepen, behoudens in alle ge-

•

1 elektriciteitsbord

meenschappelijke ruimten;

•

1 dubbel stopcontact verdeelbord (data)

De kosten voor data-aansluitingen (internet, telefonie

•

1 stopcontact ventilatie-unit

3.4.2 Overzicht sanitaire installatie

en TV) zijn niet inbegrepen en zullen afzonderlijk ge-

•

1 stopcontact verwarming

Keuken

factureerd worden. De keuring van de elektrische in-

•

1 kabel voor telefoon vanaf tellerlokaal

•

stallatie is inbegrepen in de prijs;

•

1 kabel voor TV/data vanaf verdeelbord

•

Verwarmingsketel
- 1 koud water toevoer
- 1 afvoer

•

Ventilatiesysteem
- 1 afvoer

•

1 lichtpunt met 1 schakelaar

Buitenkraan (hemelwater)

worden uitgevoerd in gekeurde buizen;

- 1 koud water toevoer

De kosten voor aansluiting op het waternet zijn niet in-

- 1 klokput

begrepen en zullen afzonderlijk gefactureerd worden;
•

De keuring van de sanitaire installatie is inbegrepen in de prijs

Wastafel:
- 1 koud water toevoer
- 1 afvoer

technische berging voor de aansluitingen

- 1 afvoer

Terras (gelijkvloers)

•

•

Handwasbakje
- 1 koud water toevoer

De afvoeren onder de vloeren en de standleidingen

Berging

•

•

WC

der omschreven onder 3.5 hierna);

Het verdeelbord wordt uitgevoerd met automatische

Tweede berging (waar van toepassing)

•

sanitair water via warmtepomp lucht-water (zoals ver-

de berging en niet-bepleisterde lokalen;

3.3.2 Specifieke voorzieningen in functie van veiligheid

Toilet

- 1 afvoer

- 1 warm water toevoer
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Wastafel

•

punten per terras (meerdere armaturen indien nodig) worden gekozen

veiligheid en privacy. Alle appartementen beschikken

•

- 1 afvoer

2 dubbele stopcontacten

Bij het ontwerpen werd veel aandacht besteed aan

- 1 afvoer

(appartementen 0.1, 0.2 en 0.3)

•

Alle leidingen en schakelaars zijn inbouw, behalve in

- 1 warm water toevoer

Badkamer

bepalingen en goedgekeurd door een erkend organisme;

Voor niet-bepleisterde ruimtes en voor buitencontacten

- 1 koud water toevoer

- 1 warm water toevoer

(1) Dezelfde armaturen voor tuin en alle terrassen, alsook het aantal licht-

Voor bepleisterde ruimtes worden schakelaars en

Douche (indien van toepassing)

Terras (gelijkvloers)

1 enkel stopcontact

spatwaterdicht materiaal of gelijkwaardig gebruikt;

•

•

laatste technische voorschriften, volgens de wettelijke

worden schakelaars en stopcontacten type opbouw,

•

1 lichtpunt

1 lichtpunt met 2 schakelaars

(met uitzondering van opbouw in de berging);

•

•

•

stopcontacten type inbouw of gelijkwaardig gebruikt
•

1 lichtpunt met armatuur (1) met 1 schakelaar

•

verrekening;
•

•

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de

snet zijn niet inbegrepen en maken deel uit van een

- 1 afvoer
•

Terras (op verdiepingen)
Toilet

Bad (indien van toepassing)

•

Vaatwas
- 1 koud water toevoer

3.4.3 Sanitaire toestellen
Per appartementstype werd door de bouwheer en de leverende firma een voorstel opgemaakt waarin alle toestellen
en meubelen zijn beschreven.
De kostprijs van het leveren en plaatsen van het voorziene
basissanitair is begrepen in de verkoopprijs van het betrokken appartement. De voorziene handelswaarde voor de
sanitaire meubels van de appartementen bij de aangeduide
leverancier is als volgt:

- 1 afvoer
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•
•

•

App. A0.2, A1.2, B0.3, B1.1 en B1.3 (1 badkamer)

•

6.000 EUR exclusief BTW

worden aangehouden bij een buitentemperatuur van

App. A0.1, A1.1, A1.3, B0.2 en B1.2

-10°C waarbij voor het aanpalende appartement een

(badkamer en douchecel)

temperatuur van +10°C wordt aangenomen:

8.000 EUR exclusief BTW

- Voor de bad- en/of douchekamer: 24°C

App. B0.1 (badkamer met extra toilet)
App. A0.3 (1 badkamer)
8.000 EUR exclusief BTW

•
•

•

App. F0.1 t/m F1.2

3.8 Pleisterwerk

keukenuitrusting uitgekozen en aangeboden bij de leverancier.

•

- Voor de hal: 18°C

De keukeninrichting is aangepast aan de indeling van de appartementen en wordt uitgevoerd volgens het detailplan van

•

Muren in gipsblokken worden niet bepleisterd;

de keukenfabrikant.

•

De plafonds worden bepleisterd of voorzien van spuitplamuur;

•

De raamslagen van de gepleisterde lokalen worden uit-

App. A2.1 en B2.1 (2 badkamers)

een comfortabele warmte te garanderen.

catief en niet contractueel bindend.

3.5.2 Ventilatie

Persoonlijke afwijking of uitbreiding ten opzichte van deze

D met recuperatie van de warmte waarbij een gezond
binnenklimaat wordt gewaarborgd.
•

Op deze wijze wordt de warmte uit de afgevoerde lucht

standaardvoorstellen is mogelijk. Daarbij wordt, na bezoek

gebruikt om de aangevoerde lucht op te warmen. Dit

aan de toonzaal van de leverancier, een persoonlijke offer-

gesloten ventilatiesysteem zorgt voor de mechanische

te opgemaakt. De mogelijke bijkomende kosten hierom-

aanvoer van verse lucht in alle droge ruimtes en de

trent worden in meerprijs afgerekend.

mechanische afvoer van de lucht in de natte ruimtes.
•

3.5 Verwarming en ventilatie
3.5.1 Verwarming

tabletten, kleine beschadigingen, worden beschouwd als

en de keuken wordt alleszins opgeleverd met volgende toestel-

schilderwerk. De pleisterwerken worden uitgevoerd met

len: inductiekookplaat, oven, inbouwkoelkast met diepvriesvak,

normale afwerkingsgraad volgens de richtlijnen.

wanddampkap, ingewerkte spoelbak, mengkraan en vaatwas.
De dampkappen worden voorzien van recirculatie.
De keukenuitrusting heeft een waarde van (levering en plaatsing):

3.9 Fotovoltaïsche panelen
Voor de appartementen waarvoor het nodig mocht blijken om

•
•

App. F0.1 t/m F1.2

te voldoen aan het vooropgestelde E-peil (E30) worden er fo-

10.000 EUR exclusief BTW

tovoltaïsche panelen met micro-omvormers voorzien, gekop-

App. A0.1, A0.2, A 0.3, A1.1, A1.2 en A1.3
App. B0.1, B0.2, B0.3, B1.1, B1.2 en B1.3

deuren kan de lucht zich verplaatsen door uw appar-

14.500 EUR exclusief BTW

vocht geen kans krijgen om zich op te stapelen.
•

Voor ieder appartement is een voorstel met prijsofferte uitgewerkt

(ongeveer 1 centimeter hoogte) onder alle binnentement waardoor schimmels, schadelijke stoffen en

De reparaties gebeuren na het plaatsen van de venster-

•

App. A2.1 en B2.1
20.000 EUR exclusief BTW

In de keuken wordt een dampkap met recirculatie en

peld aan de individuele elektriciteitskasten. De panelen worden
geplaatst op de bovenste daken van de betreffende gebouwen.
Het beschikbare dakoppervlak voorzien voor fotovoltaïsche
panelen wordt verdeeld onder de verschillende privatieven op
basis van hun aandeel in de gemeenschap cfr. de basisakte. Zo
kan elke koper beslissen om (bijkomend) fotovoltaïsche panelen

koolstoffilter vooropgesteld waarbij de gezuiverde

Uiteraard zijn gepersonaliseerde keuken ontwerpen- en uit-

te plaatsen op de voorziene dakruimte en dit tot de maximum

brandstoffen aangewend.

lucht terug in de ruimte wordt geblazen zodat het sys-

voeringen mogelijk. Op verzoek van de koper kan de keu-

beschikbare ruimte ifv zijn aandeel in de mede-eigendom. De

Om te voldoen aan het vooropgestelde E-peil 30 werd

teem ten allen tijden in balans blijft en er geen warmte

kenopstelling aangepast worden aan de individuele wensen:

(bijkomende) panelen zijn mits een meerprijs bij aan te kopen

voor de centrale verwarming gekozen om elk appar-

verloren gaat. De dampkap dient te worden opgesteld

hierbij zal een verrekening in meer worden opgemaakt. Deze

bij de aankoop van het appartement. Indien een koper na de

tement uit te rusten met een warmtepomp lucht-wa-

tegen een wand. De droogkast moet van het conden-

worden dan vooraf ter goedkeuring voorgelegd en verrekend.

voorlopige oplevering van de gemene delen bijkomend foto-

ter. De warmtepomp betreft een geavanceerd systeem

serende type zijn.

Van de keuken zal een afzonderlijk dossier samengesteld wor-

voltaïsche panelen wenst te plaatsen, dient dit in overleg met

Alle ramen en buitendeuren worden lucht- en geluids-

den met tekeningen en technische documentatie van alle toe-

de mede-eigenaars te worden georganiseerd conform de ver-

(vloerverwarming) en de productie van sanitair warm

dicht uitgevoerd, zonder roosters, voor een optimale

stellen en apparaten

eisten omschreven in het reglement van inwendige orde en de

water. De binnenunit met geïntegreerde boiler wordt

akoestische en thermische isolatie van uw appartement.

geplaatst in de berging van het appartement.

•

•

bepalingen in de statuten van het gebouw.

Alle ventilatieleidingen worden zoveel mogelijk inge-

De bekabeling voor het aansluiten van de fotovoltaïsche pane-

De unit wordt gestuurd door een klokthermostaat

werkt in de betonnen vloerplaten zodat de plafonds in

voorzien van schakelklok met dag- en nachtregeling

de appartementen minimaal te hoeven worden verlaagd

3.7 Schilderwerken

zodat een economische werking bekomen wordt. De

en een optimaal ruimtegevoel gegarandeerd blijft.

Schilderwerken en plamuren zijn ten laste van de koper. De

standaard vervat en wordt afgerekend op basis van de werke-

De ventilatie unit wordt gepositioneerd in de berging.

koper kan deze schilderwerken uitvoeren ten vroegste 1 jaar

lijke kost in het onderdeel ‘aansluitingen nutsvoorzieningen’.

De warmtepomp haalt het grootste deel van de nodige

Tevens wordt er een driestandenschakelaar voorzien

na de voorlopige oplevering. Indien de koper voor het verstrij-

energie uit de buitenlucht via een individuele buiten-

die de regeling van het systeem mogelijk maakt. Om

ken van de termijn van 1 jaar toch schilderwerken uitvoert zal

unit die wordt opgesteld op het dak. De resterende,

geluidshinder van het ventilatiesysteem maximaal te

hij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de bouwheer voor

noodzakelijke energie is elektrische energie.

vermijden, wordt op het einde van elke ventilatiebuis

eventuele beschadiging van het verfwerk door krimpscheuren,

klokthermostaat wordt geplaatst in de woonkamer.
•

Door een opening te voorzien van minstens 70cm²

gepleisterd;
•

Voor het volledige gebouw worden geen fossiele

welk instaat voor de productie van verwarmingswater
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Om te voldoen aan het vooropgestelde E-peil 30 werd
elk appartement uitgerust met een ventilatiesysteem

duidingen bij tegenspraak.

worden afgewerkt met pleisterwerk;

ment voorzien van vloerverwarming. Waar noodza-

Alle schetsmatige voorstellingen van de keuken zijn enkel indi-

•

Muren met silicaatsteen, betonblokken of snelbouwsteen

Behalve in de nacht- en daghal wordt ieder appartekelijk krijgen de bad- en/of douchekamer(s) naast de

somming / beschrijving heeft voorrang op deze planaan-

•

3.6 Keuken

vloerverwarming een bijkomende handdoekradiator

gen op de plannen is louter figuratief, bovenvermelde op-

•

ming is niet limitatief.

5.000 EUR exclusief BTW

De aanduiding van de sanitaire toestellen en hun afmetin-

zettingen, kleine herstellingen, afbladdering enz. Deze opsom-

Door de bouwheer wordt per appartement een keuken en

12.500 EUR exclusief BTW

•

een akoestische demper voorzien.

- Voor de slaapkamers: 20°C

- Voor de leefruimte en keuken: 22°C

8.000 EUR exclusief BTW
•

In de diverse lokalen zullen de volgende temperaturen

•

len met micro-omvormers met de privatieve elektriciteitskast
van het dak naar het appartement zit bij ieder appartement in
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IV Afwerking van de
gemene delen
4.1 Omgevingsaanleg tuinzone
•

De tuinzone werd kwalitatief ontworpen door Greenarchitects.

•

De gemeenschappelijke tuinzones (voortuinen en groen-

•

sluitend bestemd voor gemeenschappelijk gebruik; aan
deze tuinzone mag niets gewijzigd worden. Levende ha-

De technische ruimtes op niveau -01 wordt voorzien van

volgend op het einde der werken.
•

De appartementen gelegen op het gelijkvloers van de ge-

privatief terras. Deze zones worden dan ook aangelegd met
aandacht voor privacy en beoogd gebruik. Voor het specifieke gebruik van de gedeelten van de tuinen waarover exclusieve genotsrechten werden toebedeeld, voorziet de basisakte in een gedetailleerde omschrijving. Het onderhoud
van deze gedeelten van tuinen wordt uitgevoerd door de
gemeenschappelijke tuinaannemer teneinde het algemene

•

De vloer in de inkomhallen wordt uitgevoerd in een keramische
tegel met bijhorende plinten gekozen door de bouwheer;

•

De traphal wordt van de inkomhal afgesloten met een deur;

•

De trappen in de traphallen zijn afgesloten, worden niet

waardig, behoudens in de traphal van gebouw F;
•

De trappen in de traphallen worden voorzien van trapleuningen en -grepen;

•

Door de bouwheer wordt verlichting met sensor inclusief

nuttig of noodzakelijk is, of indien dit opgelegd wordt door

4.9 Sectionale poort

•

grondse parkeerplaatsen en de fietsenberging wordt uit-

wijzigingen geen afbreuk worden gedaan aan de aangeboden

en de nodige lichtpunten.

gevoerd in een aluminium met zelfde RAL-kleur als het

kwaliteit of het esthetisch uitzicht.

buitenschrijnwerk.

Deze wijzigingen zijn toegestaan zonder voorafgaandelijk akkoord

De inrit en de zijdelingse muren naar de ondergrondse

van de koper, en geven geen aanleiding tot schadeloosstelling.

•

•

parkeerplaatsen wordt uitgevoerd in beton.

De ruime ondergrondse garageboxen worden afgesloten met

5.4 Wijzigingen en meerwerken
door de koper

De garageboxen zijn bedoeld voor het stallen van een
personenvoertuig en/of motorfiets;

•

In de ondergrondse verdieping worden er op voldoende
plaatsen lichtpunten met sensoren voorzien;

•
•

De vloer van de ondergrondse verdieping wordt uitge-

•

Er zijn liften voorzien in het gebouw A, gebouw B (-01 t/m
+02), en gebouw F (+00 t/m +01)
De liften zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

4.7 Brandinstallatie.
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werp uitmaken van een geschreven document, getekend door

5.1 Algemeen

ringstermijn mogelijks niet meer geldig. De koper kan geen

De appartementen worden verkocht volgens het principe

wijziging van de gemeenschappelijke delen vragen of ele-

“sleutel-op-de-deur”. De basisuitvoering is deze beschreven

menten die volgens dit lastenboek beslist worden door de

in dit lastenboek, gebaseerd op de plannen van de architect.

bouwheer. Wijzigingen aan de indeling van de appartementen

Bij tegenspraak of twijfel gaat de technische beschrijving per

kunnen gevraagd worden maar zijn enkel mogelijk indien ze

gebouw steeds voor op de plannen en bestekken van de archi-

constructief verantwoord zijn. De gevraagde wijzigingen wor-

tect. Verder zijn ook de basisakte of het ontwerp van basisakte

den nagezien door de architect en de ingenieur-stabiliteit. De

met bijhorend reglement van mede-eigendom op de verkoop

eventuele meerkosten verbonden aan de aanpassingen zoals

van toepassing. De koper erkent al deze documenten te heb-

de werken zelf, kosten stabiliteitscontrole en bijkomende sta-

ben ontvangen.

biliteitsplannen, ... zijn ten laste van de koper die de aanvraag
doet. Enkel de wijziging van de plannen en nazicht door de

•

Het brandpreventieverslag van de brandweer wordt gevolgd.

architect zijn inbegrepen in het aandeel ereloon architect (zie

•

In het gebouw zijn branddetectie en brandalarm aanwezig.

onder punt 5.6).

•

Automatische opening bij brand van de rookkoepel in de
traphal wordt geïnstalleerd.

5.2 Toegang tot de werf
Het betreden van de werf is uitdrukkelijk verboden. Om veilig-

4.8 Schilderwerken
•

In de private appartementen, staanplaatsen, bergingen
worden door de bouwheer geen schilderwerken voor-

De ondergrondse bergingen zijn voor gemeenschappelijk

zien. De kopers van de appartementen dienen de schil-

gebruik.

derwerken in hun appartement zelf uit te voeren;

De muren worden uitgevoerd in betonsteen of snelbouw-

prijs. Elk supplement gevraagd door de koper zal het onder-

Indien de koper wijzigingen vraagt, is de gestelde uitvoe-

heidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel

•

slechts uitgevoerd na een schriftelijk akkoord over een globale

De bovengrondse parkeerplaatsen (P2 t/m P9), type staan-

4.6 Lift

armaturen geplaatst.

4.3 Bergingen, technische ruimten en onderhoudsruimten

De eventuele wijzigingen aangevraagd door de koper worden

de koper en zal betaald worden bij de aanvraag.

gebruik en kunnen mee aangekocht worden

•

V Algemene administratieve
bepalingen

voerd in beton.
plaatsen, worden uitgevoerd in klinkers, zijn voor privaat

•

de overheid of de nutsbedrijven, of om te voldoen aan de ge-

Er wordt een kraantje geplaatst voorzien van regenwater

afgewerkt en blijven in beton; de muren van de traphallen
worden niet afgewerkt en blijven in betonsteen of gelijk-

leverbaarheid), constructieve of andere technische redenen

kunnen mee aangekocht worden;

uitzicht van de residenties blijvend te garanderen.

4.2 Inkom en traphallen

zien in dit verkoopslastenboek, indien dit om praktische (bv.

een geautomatiseerde sectionaalpoort, voor privaat gebruik,

bouwen A, B en F hebben telkens een privatief genotsrecht
voor een deel van de voor- en/of zijtuin, grenzend aan hun

bruik is ten laste van de koper.

stelde isolatie en energie-eisen. Uiteraard mag er door deze

4.5 Parkeren
•

aan de diverse voorzieningen of aan de materialen zoals voor-

De sectionale poort aan de straatzijde naar de onder-

voorzien volgens vergunning of keuze tuinarchitect. De tuin
zal worden aangelegd bij het eerstvolgende plantseizoen

•

Zowel ondergronds als bovengronds worden fietsberginbergingen zijn enkel bestemd voor het stallen van fietsen;

gen, bomen, grassen en andere beplantingen worden

gelegenheden te bevorderen zijn niet inbegrepen. Dit ver-

voldoende gedroogd zijn;

gen voorzien voor gemeenschappelijk gebruik. De fiets•

Het is de verkoper toegestaan om wijzigingen aan te brengen

dien deze niet gelijmd zijn.

4.4 Fietsenbergingen

zones) worden aangelegd door de bouwheer en zijn uit-

deze verwarming als doel heeft het drogen van de woon-

uitvoeren; dit geschiedt pas nadat muren / pleisterwerken

een brandvertragende zelfsluitende deur met slot.

•

De kosten voor verwarming vóór de oplevering indien

5.3 Wijzigingen door de bouwheer

steen of gelijkwaardig en worden meegaand gevoegd in-

•

In de algemene delen zal de bouwheer de schilderwerken

de werf bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegen-

5.5 Keuze materialen en toestellen

woordiger van de bouwheer, aannemer of de architect, en/of

De verkoper voorziet voor de afwerking van de appartemen-

mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. De

ten een basisuitvoering zoals beschreven hierboven: voor ver-

verkoper van het appartement kan niet verantwoordelijk ge-

schillende artikelen (bevloering, sanitaire apparaten, keuken,

steld worden voor eventuele schade of voor lichamelijk letsel

binnendeuren) zal aan de koper evenwel de mogelijkheid ge-

dat wordt opgelopen door het betreden van de werf.

boden worden andere materialen te kiezen (afhankelijk van de
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bouwfase). Bij de keuze van ieder soort materialen zal telkens

plannen zijn slechts figuratief, er is geen meubilair (kasten,

een verrekening worden opgemaakt. Deze verrekening kan

bedden, ...) begrepen in de verkooprijs. De materialen aange-

niet negatief zijn en wordt voor alle voorziene materialen en

geven op visualisaties zijn figuratief, de materiaalkeuze en de

afwerking apart verrekend.

kleurkeuze worden gedaan door de architect.

Alle te leveren materialen zoals onder meer keukenkasten en

De bepalingen van dit lastenboek en de werfverslagen hebben

toestellen, deuren, tegels, sanitair dienen door de koper geko-

voorrang op de aanduidingen op de plannen.

zen te worden bij de verkooppunten en leveranciers door de
verkoper aangeduid.

5.9 Zettingen
5.6 Kosten en erelonen

5.14 Verkoopprijzen

Het appartement wordt opgeleverd met de verwijdering van

De verkoopprijzen zijn definitief en niet herzienbaar.

alle puin en afval – dus “bezem-schoon”.
Vóór het overhandigen van de sleutels zal de koper het saldo betaald hebben. Bij het overhandigen wordt door de leidende archi-

5.15 Publiciteit

tect een tegensprekelijk proces-verbaal opgemaakt van voorlopi-

De kopers zullen de verkopers, of derden die met de verkopers

ge aanvaarding. Indien dit niet gebeurt, aanvaardt de koper door

samenwerken toelaten gedurende één jaar na de voorlopige op-

het in gebruik nemen (onder in gebruik nemen wordt verstaan

levering een publiciteitsbord te plaatsen in de voortuin of aan de

het aanwezig zijn van huishoudelijke materialen zoals meubels,

gevel, op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de straat. Tijdens

onderhoudsmateriaal, of het in ontvangst nemen van de sleutels

de bouwwerken mogen door de verkopers alle publiciteitsmate-

De aandacht van de kopers-eigenaars wordt gevestigd op het

van het appartement, of het (laten) uitvoeren van schilderwerken),

rialen geplaatst worden naar eigen goeddunken.

feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte

een stilzwijgende voorlopige oplevering.

De kosten voor de aansluitingen van water, elektriciteit, gas,

algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een

openbare riolering, telefoon en TV zijn niet inbegrepen in de

eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschomme-

De koper mag het appartement pas betrekken na de voorlopi-

5.16 GDPR

verkoopsprijs. De koper betaalt een aandeel in de architect-

lingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Noch de

ge oplevering van het appartement.

De verschillende vennootschappen die deel uitmaken van de

kosten (eveneens ingeval wijzigingen aan het privatief zoals

bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de aan-

De definitieve oplevering volgt automatisch 12 maanden na de

vermeld hoger onder punt 4) en een aandeel in het bouwma-

nemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De

voorlopige oplevering (waarborgperiode), tenzij intussen ern-

nagement voor de privatieven.

bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade te-

stige opmerkingen of tekortkomingen aan het licht zouden ko-

weeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken

men. De eigenaar zal de aannemer hiervan per aangetekend

door de kopers-eigenaars.

U verklaart kennis te hebben genomen van de door RVS

schrijven verwittigen, minstens 1 maand voor het verstrijken

Bouwgroep opgestelde privacyverklaring en u gaat hiermee

van de definitieve oplevering, indien dit niet gebeurt, aanvaardt

akkoord. Uw gegevens zullen dan ook verstrekt worden aan

de eigenaar stilzwijgend de definitieve oplevering.

de door ons aangestelde aannemer en onderaannemers, en

Zijn wel inbegrepen: veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever
en ingenieur stabiliteit, de opmeting van het terrein en het volledig opkuisen van het werfafval op het einde van de werken.

5.10 Verzekeringen
5.7 Werken uitgevoerd door de
koper

Voor de aanvang van de werken is door de bouwheer een polis

In functie van de organisatie van de werf, kunnen slechts wer-

zorgt zelf voor de brandverzekering na de voorlopige oplevering.

ABR of alle bouwplaatsrisico’s afgesloten. Deze eindigt bij de voorlopige oplevering of ingebruikname van het gebouw. De koper

ken uitgevoerd worden door de koper na de voorlopige ople-

De tienjarige waarborg gaat in vanaf de voorlopige oplevering.
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een

stelling van slecht uitgevoerde werken (verborgen gebreken),

derd met schriftelijke toelating van de bouwheer.

ring, is de bouwheer-verkoper niet meer verantwoordelijk voor

prestaties niet inbegrepen in de verkoopprijs (niet limitatieve

zichtbare gebreken (artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek).

wordt steeds als basis de kostprijs van de bouwheer aan de

opsomming):

aannemer genomen.

•

alle decoratie- en schilderwerken in de private delen

•

verlichtingsarmaturen in de private delen

5.8 Afmetingen en plannen

•

telefooninstallaties

•

zonneweringen

De afmetingen aangeduid op de plannen zijn ruwbouwma-

•

vast en losstaand meubilair

ten (+/- maten). Er dient rekening gehouden te worden met

•

kosten en erelonen akte

de normale toleranties in de bouw. Eventuele wijzigingen kun-

•

het aandeel in de basisakte

nen voorkomen door onvoorziene hindernissen op de werf, of

•

de aansluitkosten elektriciteit, water, gas, telefonie, TV-

De aanduidingen van meubilair op de plannen en de verkoop-

tenboek vermeld staan.

ten waarvoor u als koper een keuze dient te maken inzake de
afwerking van uw appartement.

Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige opleve-

Bij verrekeningen in min tussen koper-eigenaar en bouwheer

distributie en alle prestaties die niet uitdrukkelijk in het las-

leveranciers, voor de uitvoering van de verschillende bouwlo-

waarbij elke andere schade of vergoeding uitgesloten is.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen zijn volgende

door technisch/constructief noodzakelijke aanpassingen.

voor deze zijn verstrekt: de realisatie van uw appartement.

ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars.
De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de her-

5.11 Prestaties mbt de privatieve
appartementen

vens, ons overgemaakt in het kader van de uitvoering waar-

worven privatieve en gemeenschappelijke delen en komt dit

berging. Het is de koper-eigenaar aldus niet toegelaten werring van het gebouw door derden te laten uitvoeren, uitgezon-

RVS Bouwgroep waken met zorg over uw persoonlijke gege-

aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de ver-

vering van het appartement en de aangekochte staanplaats/
ken, van om het even welke aard vóór de voorlopige opleve-
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5.12 Oplevering

5.13 Veiligheidscoördinator
De bouwheer stelt een veiligheidsadviseur aan met de opdracht tot coörinatie van de veiligheid zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van het bouwproject, alsook het
opmaken van het postintervantiedossier (PID) (bepaald volgens K.B. van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen).
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