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21 kwaliteitsvolle appartementen met 25 ondergrondse parkings. 
 

NAAMLIJST. 
 
Project:     Residentie "TELESTO" 
      Veerleseweg 2, 2440 - Geel 
 
Kadastrale ligging:    5de Afdeling, sectie N, nrs.887a3 & 887c3 
 

Projecteigenaar:    Structabo 

 

Aannemer, realisatie:    Structabo ECV 

      Winkelomseheide 233/6 
      2440 - Geel 
      tel.: 014/86.66.12 
       
Verkoop:     Structabo 
      e-mail: info@structabo.be 
      website: www.structabo.be 
 
Architect:     Herman Aerts 
      Koning Albertstraat 48 
      2440 Geel  
      014/58 16 18 
      info@office48.be 
  
Studiebureel:     TECOBE 
      Beeldekenslaan 37 
      2400 - Mol 
      014/31.32.39 
      info@tecobe.be. 
 
Notaris:     Van Ermengem  
      Markt 36 
      2450 - Meerhout 
      tel.: 014/30.00.13 
      fax: 014/30.27.94 
      notarissen@vanermengem.be 
 
EPB  adviseur     Herman Aerts 
      Koning Albertstraat 48 
      2440 Geel  
      014/58 16 18 
      info@office48.be 
 
 veiligheidscoördinator:   Vengineering bvba 
      Nieuwstraat   5 
       2450 Meerhout 
      0479/615 245 
      info@vengineering.be 
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OMSCHRIJVING. 
 
 Dit prachtig complex is gelegen in Geel - Zammel, hoek van Veerleseweg en Zammelseweg. 
 De appartementen zijn ruim en met duurzame materialen afgewerkt. 
 Residentie "TELESTO" biedt appartementen aan van vooraanstaande kwaliteit, gebouwd in 
 traditionele hoogwaardige materialen die de bewoners een zorgeloos bestaan zullen 
 garanderen, met een hoge afwerkinggraad die zelden in appartementsgebouwen terug te vinden 
 zijn. 

 

 
In het kort omschreven;  

 Duurzame  materialen die zeer weinig onderhoud vereisen, waterdichte kelder in 
massief  beton. 

 3 Hoogwaardige liften op de 5 niveaus. 
 Thermische isolatie, zeer gunstige S-waarde en energiezuinig dit wordt behaald 

door o.a.  hoog isolerende vloerisolatie op elke verdieping + tussen iedere 
scheidingsvloeren met  andere appartementen, tussen alle dubbele 
scheidingswanden (2x isolerende stenen + isolatieplaten), superisolerende 
beglazing en zeer goed geïsoleerde daken. Zuidgevel wordt voorzien van 
zonnewerende 4 seizoensbeglazing. 

 Een ventilatie systeem type D met warmte terugwinning. Dankzij dit systeem zijn er 
geen geluidslekken via raamroosters.  

 Met veel aandacht voor akoestische isolatie; tussen alle scheidingsvloeren met 
andere appartementen,  tussen alle dubbele scheidingswanden tussen de 
appartementen! 

 Individuele verwarming; condenserende BUDERUS gasketels. 
 Een volledige sanitaire voorziening met onder andere badkamer met wandtegels tot 

tegen  het plafond, inloopdouche, een badkamermeubel. Inspraak  is mogelijk. 
 Gans de appartementen zijn voorzien van vloertegels en plinten (uitgezonderd op 

de  slaapkamers) 
 Ruime voorzieningen betreft elektrisch comfort, waaronder kleur 

videofooninstallatie. 
 Een complete keuken van topkwaliteit uitgerust met elektrische toestellen. 

(Inspraak mogelijk) 

 
Kortom, een concept dat garant staat naar "Structabo norm", wiens naam en 
faam heeft in de villa- en appartementenbouw. 
 
Dit project is geen eenmalige aangelegenheid voor ons, u koopt een appartement bij een 
firma met ervaring. Vooruitziend op de toekomst geeft dit voor u een extra garantie op een 
goede nazorg.  

 
Onze gerealiseerde appartementen staan voor u ter beschikking om u te overtuigen. (na 
afspraak) 
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ALGEMENE BESCHRIJVING DER WERKEN. 

 
Beschrijving van materialen en uit te voeren werken: gemene 

delen en private delen van de appartementen. 
 
Artikel 1.Uitgravingen; 
Machinale uitgraving voor het uithalen van de bouwput voor de 
kelder. 
 
Grondonderzoek/Bodemonderzoek;  
Zijn voorzien door gespecialiseerde firma’s en conform 
wetgeving. 
 
Artikel 2. KELDER EN INRIT IN MASSIEF BETON 
Keldervloer: 
Minimum dikte van 30cm, geplaatst op PVC folie. 
Wapeningen conform betonstudie.  
De kelderplaat wordt gepolierd voorzien. 
Aardingslus 35 mm² wordt geplaatst rondom onder de buitenmuren 
naar de elektriciteitskast. 
 
Kelderwanden: 
hoogte kelderwanden=260cm. 
Dikte van de wanden: 35 cm. 
Gewapend met dubbel net van 10 mm. 
Verluchtingen volgens plan (160mm) 
Kimplaat voorzien aan overgang vloerplaat met betonwand. 
Kimplaat en waterkering in bitumen aan overgang betonwand met 
betonwelfsels. 
 
Kelderinrit: 
Dikte van de keermuren van de inrit: 30 cm. 
Betonplaat onder kelderinrit: 30 cm. 
Ter info: de kelderinrit wordt volledig in een waterdichte 
betonkuip gestort. De hellende plaat wordt ruw afgewerkt voor 
een betere grip. 
De wanden worden voorzien in grijs glad beton, tot 1 meter boven 
het maaiveld en wordt voorzien van een deksteen. 
Ruime pompput wordt voorzien voor opvang water van de 
kelderinrit (waarin een degelijke pomp wordt geplaatst) 
Bijkomende noodpomp wordt in een 2e pompput voorzien. 
 
Artikel 3. GEMETSELDE BINNENMUREN IN DE KELDER; 
Uit te voeren in holle betonblokken 29 cm lang, 14/19 cm breed 
en 19 cm hoog. BENOR gekeurd. Wanden worden opgevoegd. 
Wachtbuizen voor nutsvoorzieningen worden tot in de meterruimten 
in de kelder voorzien conform reglementering. 
 
Artikel 4. RIOLERINGSWERKEN: gescheiden stelsel 
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Afloopbuizen van het afvalwater wordt uitgevoerd in BENOR 
gekeurde PVC buis met de nodige hulpstukken, gelegd met een 
helling van ongeveer 1 cm per meter, sectie van de buizen 
volgens door de architect bepaalde capaciteit. 
Er wordt gebruik gemaakt van voldoende spoelstoppen.   
Reukafsluiters zijn voorzien tussen afvoeren en riolering. 
Regenwater putten: totale inhoud 20.000 l.  
Infiltratieput met buffervolume van 16.085 liter voorzien, 
minimaal oppervlakte van de infiltratievoorziening; 25,74 m2. 
 
 
Artikel 5. GEWELVEN op kelder. 
Geprefabriceerde holle gladde welfsels op kelder - garages. 
Draagvermogen van minimaal 350 kg per m2. 
Draagvermogen, druklaag en bewapening volgens plannen 
studiebureel en BENOR. 
 
Draagstructuur in de kelder: balken en kolommen: in gladde beton 
(zeer duurzaam conform de brandvoorschriften!)    
 
Artikel 6. BOVENGRONDS METSELWERK. 
Binnenmuren: uit te voeren in isolerende snelbouwstenen: 
breedtes ; draagmuren: 14 cm, niet-dragende muren; 9 cm. Boven 
ramen of deuren worden prefab of ter plaatse gestorte balken 
voorzien.  
Paramentsteen: wordt verankerd aan de draagmuren door middel van 
gegalvaniseerde spouwhaken.  
Paramentmuur uitgevoerd in strekverband, de voegen worden diep 
uitgehaald om achteraf opgevoegd te worden.  
 
Er worden geen steense lintelen gemetseld boven ramen en deuren, 
er wordt dus doorlopend in steens verband doorgemetseld. Opvang 
van het metselwerk gebeurd door gegalvaniseerde L- profielen. 
 
Metalen gevelbekledingen: antraciet kleurig conform de plannen: 
gedeelten op verdieping 2e en 3e verdieping. 
 
Dorpels: in blauwe hardsteen, geschuurd, te voorzien aan alle 
ramen en deuren die tot op de vloerpas komen: dikte 5cm. 
Uitgezonderd ramen die niet betreedbaar zijn zoals o.a. aan 
ramen die zich in bepleisterde (crepi) gevels bevinden; deze 
worden voorzien van een aluminium dorpel. 
 
Vochtweringen: er wordt gebruik gemaakt van verstevigde PE-
folie; merk DPC. Toepassing; overal waar nodig bv: Tussen 
gewelven en fundatiemuren met overlappingen. Tussen de 
spouwsluiting nabij de aanslagen van het buitenschrijnwerk en 
onderaan spouwmuren. 
Kokers/ rookkanalen; voor verwarming en ventilatiesysteem: via 
BEMAL kanalen CLV systeem, conform brandvoorschriften en 
kwalitatief inzake akoestiek en isolatie.  
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Dekstenen/dakkappen: aan terrassen in grijs glad beton + 
aluminum 
 
 
 
Betontrappen: 
Alle trappen worden uitgevoerd in beton en worden later 
afgewerkt met natuursteen.  
Uitgezonderd de keldertrappen worden uitgevoerd in prefab glad 
beton en is voorzien van een antislip neus. 
 
Artikel 6.1. GEWELVEN en gewapende betonplaten op verdiepingen. 
Geprefabriceerde ruwe holle gewelven (BENOR gekeurd) met 
druklaag in beton.  
Draagvermogen, druklaag en bewapening conform plannen 
studiebureel en BENOR. 
Geprefabriceerde predallen met druklaag in Beton 
Draagvermogen, druklaag en bewapening conform plannen 
studiebureel en BENOR. 
 
Artikel 7. ISOLATIE. 
spouwmuurisolatie: een stijve isolatieplaat PIR, voorzien tegen 
de binnenmuur, zodat er nog ruimte is tussen de buitenmuur en de 
isolatie. Dikte : 12 cm. 
Vloerisolatie: op gelijkvloers en in de gemeenschappelijke 
traphal zijn minimaal te voorzien: 10 cm PUR. 
Verdiepingen; ISOBET Thermofloor met dikte van 12 cm + 
akoestische isolatie. 
Geplaatst onder gebruikelijke chappelaag. Hierdoor verkrijgen we 
een opmerkelijk hoge isolatie waarde, en een goede aanvulling 
van de vloerisolatie rond de leidingen. 
Platte daken; PIR 18 cm dikte (2 x 9 cm). 
Dubbele binnenmuren (traphal en tussen 2 appartementen): 
minerale wol van 3cm dik (PARTYWALL ISOVER). (geluid en 
thermische isolatie. 
 
Artikel 8. TERRASAFWERKINGEN  
Terrasvloeren tropisch hardhout TALI antislipplanken geplaatst 
op structuur in tropisch hardhout(merbau) met regelbare dragers. 

Controleluikjes worden voorzien aan de daktappen. 
 
Balustraden: in helder gelaagd glas. Hoogte 110 cm.  
Verticale stijlen worden gemetalliseerd en gemoffeld. 
 
 
 
 
Artikel 9. Dakbedekking. 
Platte daken hoofdgebouw: (met ingewerkte ventilatiekanalen) 

Dakopbouw;  
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-welfsels met druklaag. 
-PIROTHERM in helling geplaatst, dikte aangepast om de 
ventilatiekanalen te bedekken en hellend uitgevoerd. 
-hechtingslaag.  
- dampscherm V4 roofing. 
- isolatie PIR met selthaan verlijmd. 
- EPDM resitrix voorzien (opgaande slabben kunnen met dit 
systeem tot achter het raamprofiel worden gebracht wat dus een 
betere homogene waterdichting geeft)  
 
Dakranden plat dak ; aluminium, standaard kleur naar keuze. 
 
 
Koepels (rookkoepels) van de traphal: in heldere kleur is 
minimaal 100x100 cm en is voorzien van een elektrische bediening 
conform de brandnormen. 

 
Artikel 10. Lood en zinkwerken. 
Loodwerken: Op plaatsen waar dakvlak aansluit aan naastliggende 
muur, worden er loden loketten mee ingemetseld. 
Regenwaterafvoer: in Zink. 
Afvoerbuizen: 100x100 mm, in Zink dikte 0.8 mm. 
Beugels : Geprofileerde beugels in verzinkt staal. 
 
Artikel 11. Elektriciteits installatie. 
A.Algemeen : 
Stopcontacten, schakelaars ingebouwd:type NIKO ORIGINAL CREME. 
Schakelaars voor lichtpunt buiten: met rood verklikker licht.  
Belinstallatie: met scheidingstransformator, drukknop en bel. 
Aansluiting centrale verwarming: voorzien. 
Aardingsweerstand: beneden 30 Ohm, en beneden 100 Ohm meerdere 
differentieel schakelaars CEBEC gekeurd. 
boven 30 Ohm, en beneden 100 Ohm meerdere 
differentieelschakelaars, type Gardy. 
Zekeringskast: kast met deksel in zelfdovend PVC. 
OPMERKINGEN:  
minimum 10 afzonderlijke kringen onderverdeeld als volgt : 
2 lichtkringen                  veiligheid CEBEC gekeurd 16A. 
3 kringen stopcontact           veiligheid CEBEC gekeurd 20A. 
1 kring c.v.                    veiligheid CEBEC gekeurd 10A. 
1 kring badkamer                veiligheid CEBEC gekeurd 20A. 
1 aansluiting oven, kookpl      veiligheid CEBEC gekeurd 32A. 
1 aansluiting wasmachine        veiligheid CEBEC gekeurd 20A. 
1 belinstallatie                veiligheid CEBEC gekeurd  6A. 
Voedingskabels en buis van straat naar tellerverzamelingen. 
 
NOTA : Elektriciteitsinstallatie wordt volgens voorschriften van 
het technisch reglement A.R.E.I. de keuring inbegrepen. 
Gemeenschappelijke delen. 
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Elektriciteitsvoorzieningen voor de gemeenschappelijke delen 
zijn voorzien en aangesloten op een gemeenschappelijke 
elektriciteitsmeter. 

 Lift 

 Verlichting van de inkomhallen, traphallen, gemeenschappelijke 
kelder en parkings  met timer met drukknoppen met lampje. (in 
inkomhallen: met bewegingssensor) 

 Videofooninstallaties: buitenposten op gelijkvloers. 

 De verlichting van de inritten naar garages met timer. 
(armaturen en schemerschakelaar inbegrepen) 

 Noodverlichtingen: conform voorschriften brandweer. 

 Signalisatie systeem (rood en groenlichten) aan in- en uitrit 
kelder. 

 
Verlichtingsarmaturen zijn  voorzien in alle gemeenschappelijke 
ruimten en buitenverlichtingen per appartement op de terrassen. 
 

Elektriciteits installatie per appartement. 
Afzonderlijke meters voor elk appartement met dag- en nachttarief. 
Per kamer. 
 
Inkom en nachthal :  2 lichtpunten  met 2 schakelaars. 
                             
Living:                2 lichtpunten met 2 schakelaars. 

4 enkel en 1 dubbel stopcontact. 
TV met UTP (voor digitale TV). 
Telefoon aansluitpunt 
Videofoon ELVOX (kleurenscherm, handsfree) met deuropener. 
thermostaat voor de verwarming. 
UTP computer aansluiting  
2 leidingen voor luidsprekers 

Keuken :            1 lichtpunt met schakelaar. 
1 lichtpunt onder keukenkasten met schakelaar. 
1 aansluiting fornuis. 
1 stopcontact frigo. 
1 stopcontact dampkap. 
1 stopcontact enkel. 
2 dubbel stopcontact. 
1 voeding voor vaatwas. 

WC :                   1 lichtpunt met schakelaar. 
Inkom:                1 of 2 lichtpunten met voldoende schakelaars 

Belinstallatie 

Rookmelder (autonoom) 
Slaapkamers :    1 lichtpunt met schakelaar. 

3 stopcontacten.  
UTP computer aansluiting 
TV aansluiting 
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Badkamer :        1 lichtpunt dubbelpolig met schakelaar. 
1 voeding voor lichtpunt bad meubel. 
2 stopcontacten. 

Berging :            1 lichtpunt met schakelaar. 
1 stopcontact  
1 stopcontact op afzonderlijke leiding voor wasmachine.  
1 stopcontact op afzonderlijke leiding voor droogkast. 

                             Voeding voor CV ketel. 
Voeding voor ventilatiesysteem. 

Terras :               1 of 2 lichtpunt(en)  met schakelaar.  
                              (met armaturen tegen de wand gemonteerd) 

 
Algemeen : 
Individueel verdeelbord met automaten.. 
Alle Equipotentiale verbindingen. 
 
Optioneel mogelijk; plaatsing van zonnepanelen individueel per appartement. 
 
Nota betreft zonnepalenen (PV panelen) Het gemeenschappelijk 
plat dak op 2e en 3e verdieping wordt ter beschikking gesteld 
voor het plaatsen van zonnepanelen. 
De locatie en afmetingen worden op een plan aangeduid, de 
beschikbare ruimte wordt naar gelang de grondaandelen van de 
eigenaars verdeeld. Het plan wordt aan de basisakte gehecht.   
 
 
Ventilatiesysteem TYPE D; balansventilatiesysteem met 
WARMTETERUGWINNING.   

IN IEDER APPARTEMENT een apart systeem. 

Kanalen worden in de vloeren ingewerkt, ventilatiemonden in het 
plafond. 
Merk ventilatie unit: codume-itho, type; APURE VENT D250 
Zowel muur- als plafondmontage mogelijk. 
Met afstandbediening: 3 snelheden en timerfunctie 
Kanalen HB+; doormeter 90 mm; worden in de vloeropbouw 
ingewerkt. Ventilatiemonden in kunststof rond. 
Het systeem wordt in balans afgeregeld. 
 
Artikel 12. CENTRALE VERWARMING. 
Individuele verwarming per appartement. 
A.Algemeen : 
Temperaturen : : Bij een buitentemperatuur van -10°C. en volgens 
regime van 75/65/20 ( EN 442 )worden de volgende temperaturen 
gewaarborgd : 
Living 22°C, keuken 22°C, slaapkamers 18°C, badkamer 24°C. 
 
 
B. Verwarmingsketel ( per appartement) 
Merk; BUDERUS Type: GB 172 K 24-30K  
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Condenserende gaswandketel met verwarmingsvermogen 24 Kw. 
Vermogen productie van sanitair warm water; 30 KW boostfunctie 
Met corrosiebestendige warmtewisselaar uit speciale 
aluminiumlegering met gedwongen afvoer van de rookgassen 
doormiddel van een toerengeregelde ventilator. Modulerende 
keramische gas-voormengbrander. 
Condensaatafvoer onder aan de warmtewisselaar langs een 
aangebouwd kunststofrecipiënt en een sifon. 
Verfijnde regeling van de gas/luchtverhouding waardoor een 
gelijkmatig hoog CO² gehalte over het gehele modulatiebereik. 
In de CE keuring zijn ook in de prijsbladen aangeboden 
luchttoevoer -/rookgasafvoersystemen vervat. Het toestel is 
voorzien van automatische ontsteking doormiddel van een 
gloeikaars, ionisatiebeveiliging en een ingebouwde pomp van 130 
mm.  
Verder is hij uitgerust met ; een veiligheidsventiel, een 
stromingsventiel, een thermomanometer, een vul- en aftapkraan, 
een automatische ontluchting en een flow-detectionsystem voor 
bewaking van het doorstroomdebiet door de warmtewisselaar. 

 
Rookkanalen; via CLV systeem, betonelementen type; bemal 
systeem. 
 
Klokthermostaat : BUDERUS RC 25 intelligente ruimtethermostaat 
voor de modulerende branderwerking in functie van de 
kamertemperatuur., is het summum in gebruiksvriendelijkheid en 
comfort. Op een groot display worden permanent dag, uur, 
ruimtetemperatuur en bedrijfsmodus weergegeven. 
 
Verwarmingstoestellen : 
Paneelradiatoren van het merk BUDERUS type VC profil met 
afmetingen afhankelijk van nodige vermogen en situatie, de 
radiatoren zijn standaard wit RAL 9016 gelakt. De leidingen voor 
de radiatoren zijn van het type “muuraansluiting” de leidingen 
worden dus in de muur ingewerkt zodat er haast geen leidingen 
zichtbaar zijn, wat eveneens buiten esthetisch ook praktisch 
voor het onderhoud is. 
De toestellen worden op voorhand samen met de klant besproken en 
nagemeten, wat betreft vermogen/grootte en de plaatsen waar ze 
gemonteerd zullen worden. 
Thermostatische kranen zijn voorzien op alle radiatoren. (aan 
zijkant op radiator gemonteerd) 
Leidingen + algemeenheden:  
De uitvoering van de leidingen worden voorzien met VPE-metaal 
buis, ALPEX. Inbegrepen zijn; kranen, collectoren, buizen, 
wisselstukken, vulset en aflaatkraan, uitzettingsvat met 
veiligheidsgroep, drukmeter en isolatie. Het vakkundig monteren 
en in werking stellen van de installatie. 
 
Artikel 13. SANITAIRE INRICHTING. 
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A.TOESTELLEN: 
Leverancier ; versani herenthout. 
Voorziene som voor de aankoop van sanitaire toestellen naar 
keuze: Nettoprijs; 4.000 € BTW inclusief 
Inloopdouches voorzien. 
 
Nota; Op bepaalde toestellen worden fikse kortingen toegestaan, 
dus ligt de marktprijs vaak 20% hoger. Dit maakt dat we 
eigenlijk een opmerkelijk hoger bedrag voorzien aan sanitaire 
toestellen. 
B.LEIDINGEN in private delen:  

Aanvoerleidingen voor koud en warm water uit Alpex. 
Afvoerleidingen worden voorzien in PP-buis met manchettemoffen. 
Stijgleidingen, rioleringsbuizen en zichtbare afvoeren in de 
kelder: PVC buizen. 
Nota: er wordt gebruik gemaakt van brandmoffen. 

 
C.REGENWATERPOMP gemeenschappelijk : 
Pomp voor hergebruik van regenwater uit de regenput voorzien: 
dubbel dienstkranen op regenwater; 2 gemeenschappelijke in de 
kelder en private buitenkranen voor alle gelijkvloers 
appartementen met een private tuin.  
Deze kranen zijn voorzien van antivriesbeveiliging. 
Pomp in RVS met filtertje met beperkte geluidproductie 
gemonteerd op beugels.  
Merk en type; KIN, hydrofoorgroep INOXPLUS met expantievat. 

Voorzien met expansievat. 
 
D.Kelderpompen; 2 hoogwaardige pompen worden in de kelder 
voorzien: 1 voor afvoer water van de inrit en een bijkomende 
noodpomp. 
 
C.LEIDINGEN in private delen:  
Aanvoerleidingen voor koud en warm water uit Alpex. 
Afvoerleidingen worden voorzien in PE-buis. 
Nota: er wordt gebruik gemaakt van brandmoffen. 
Leidingen voorzien voor de volgende toestellen: 
1 st WC  
1 st handwasbakje  
2 st lavabo badkamer met koud en warm water 
1 st spoeltafel met koud en warm water 
1 st koud water + afloop wasmachine 
1 st koud water + afloop vaatwasmachine. 
1 st aansluiting CV. 
1 st aansluit. warm water van CV  
1 st uitgietbak met koud en warm water (indien  
1 st stortbad met koud en warm water 
       
Het volledige sanitair stelsel voldoet aan de Pidpa  
reglementering. 
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(plaatsing van keerkleppen, signalisering van niet-drinkbaar 
water, enz… De toestellenlijst en synoptisch plan voor de 
keuring van het water is voorzien). 
 
 
D.BRANDBEVEILIGING (conform brandpreventieverslag):  
Onder andere: 

 Alarminstallatie (manueel te bedienen; waarschuwingsalarm) 

 Poederblusapparaten ABC 6 kg: op elk niveau van iedere traphal 
en in de ondergrondse parkeergarage. 

 CO2 blusapparaat 5 of 6 kb; aan toegang meterruimte gas- en 
electriciteitsmeters.  

 Veiligheidssignalisatie in alle gemeenschappelijke delen. 

 Haspels in kelder  

 Droogsprinklersysteem in het kelderniveau.  

 1 rookluik per traphal (met handbediening op gelijkvloers) 

 Noodverlichtingen. 

 2 Muurhaspels 30 m met axiale voeding wordt in de 
kelderverdieping voorzien. 

 Richtlijnen met de te volgen gedraglijn in geval van brand en 
de plannen worden in de gemeenschappelijke ruimten opgehangen. 

 
 
Artikel 14. BEPLEISTERING. 
Appartementen en gemeenschappelijke delen: 
De muurvlakken, plafonds en kamers onder dak worden bepleisterd 
in gans het gebouw. Met uitzondering van: 
-alle ruimten in kelder niveau. 
-de muren van de douche; deze worden voorzien van een 
cementbezetting. (wat een betere waterdichting geeft) 
Uitspringende hoeken: worden op 2.50 m hoogte beschermd door 
gegalvaniseerde hoekijzers, geperforeerd model. 
De omlijstingen van buitenschrijnwerk: worden in de dagopeningen 
bepleisterd. 
 
Nota; kleine zettingbarstjes zijn inherent aan de natuur van een 
nieuw gebouw. 
 
Artikel 14.1 BUITENBEPLEISTERING (aan de dakuitbouwen en 
sierelementen; gedeelten conform de plannen) 
Gevelbepleistering: de snelbouwmuren worden bekleed met EPS 
isolatie van 15 cm dikte, waarop een gevelbepleistering op basis 
van silicone wordt geplaatst. 
Kleur: Wit. 
Alle materialen van het merk STO, type STO THERM CLASSIC 
geplaatst conform de voorschriften en principedetails van de 
fabrikant. 
 
Artikel 15. BUITENSCHRIJNWERK. 
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In aluminium voorzien; thermisch onderbroken , profiel 
VANBEVEREN, Perfectal B70 gemoffeld in: donkere kleur . 
 
Hang en sluitwerk; opendraaiende ramen zijn standaard draai-kip 
systeem voorzien. 
Buitendeuren worden voorzien van een meerpunts-vergrendeling.  
Het hang- en sluitwerk is tegen corrosie beschermd. 
 
Beglazing : dubbele super isolerende beglazing 
                Isolatie waarde ; K= 1.1  
4 seizoensglas (zonnewerende beglazing) is voorzien aan alle 
ramen van zuidgevel. 

Veiligheidsglas voorzien conform norm NBN S 32-002, 
veiligheidsbeglazing.  

 
Gemeenschappelijke inkomdeur: Aluminium deuren met elektrisch 
slot, RVS trekker langs buitenzijde. recht model). Aan 
binnenzijde is een deurkruk voorzien. 
 
Aanspuiten van ramen en buitendeuren gebeurd in silicone. 
 
Ondergrondse garagepoort: Sectionale poort merk Hormann, met 
motor, poort is voorzien van ventilatiegaas. 2 handzenders per 
eigenaar zijn voorzien. Signalisatiesysteem (rood/groen licht) 
voorzien aan de inrit.  
 
Artikel 16. BINNENSCHRIJNWERK. 
 
* de inkomdeuren van de appartementen + de deuren van de kelder  
+ meterruimte + deuren van gemeenschappelijke delen  zijn vlakke 
deuren en hebben een brandweerstand van Rf = ½ h. (brandwerende 
deuren) conform de voorschriften voorzien , dus ook 
zelfsluitend.   
Cylindersloten: veiligheidssloten worden voorzien met 
sleutelplan. 
Alle overige binnendeuren: vlakke paneelschilderdeuren. Deur is 
samengesteld uit een raatvormige constructie met ingewerkte 
zijlatten en versterkingen. 
Omlijstingen: voorzien in RND of MDF. 
Deurkrukken en scharnieren: keuze uit diverse modellen. 
(deuren zijn niet geschilderd voorzien, de deurbladen zijn 
echter wel van fabriek uit voorzien van een plamuurlaag ) 
De inkomdeur van het appartement, alsook de deuren van de 
private bergingen zijn voorzien van Litho MP710 
veiligheidscilinderslot met 3 puntsvergrendeling en Rf ½ u. 
 
Diverse deuren worden 1cm van de vloer geplaatst conform het 
ventilatiesysteem. 
Afkasting van ventilatiekanalen in MDF zijn voorzien, 
uitgezonderd in wasplaats/bergingen. 
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Leidingenkokers/ schachten; worden dichtgemetseld voor 
brandveiligheid en betere akoestiek. 
 
 
Artikel 17. VLOEREN EN VLOERWERKEN. 
VLOERWERKEN. 
De vloertegels die voorzien worden, worden evenwijdig met de 
muren op de chape gekleefd, de voeg is in grijze kleur voorzien. 
De wandtegels worden geplaatst op een cementbezetting met 
horizontale en verticale voegen, en in het grijs opgevoegd. Voor 
plaatsen van vloeren diagonaal, Romeins verband ,vloeren groter 
dan 50 cm, wandtegels groter dan 35 cm wordt een meerprijs 
aangerekend. 
 
Voorziene aankoopprijzen: 
Appartementen en gemeenschappelijke delen. 
Voorziene particuliere aankoopprijzen: 
Leverancier GAVRA Geel. 
39 €/ m² BTW incl.: livings, keukens, gemeenschappelijke 
traphallen en inkomhallen, WC’s en badkamers (van de 
appartementen).  
23 €/m² BTW incl. : voor de bergingen.  
30 €/m² BTW incl.: voor de wandtegels in de douches tot tegen 
het plafond.  
7 €/lm BTW incl.: voor de plinten zijn voorzien overal waar 
stenen vloer voorzien is. 
 

 De plinten op alle verdiepingen worden “los” van de vloer 
geplaatst; dit om geluidsoverdracht van wanden naar vloeren te 
verhinderen. (de voeg tussen plint en vloer wordt aangespoten 
met silicone) 

 
Keuken(wand)tegels; Tot maximum 4 m2: 35 €/m² BTW incl. voorzien 
tussen keukenkasten.  
 
Nota ; Indien er vloertegels, wandtegels, en of plinten voor een 
hoger bedrag dan voorzien gekozen wordt er op de meerprijs een 
korting gegeven van 20%. Indien vloer- en wandtegels uit het 
totaal bouwpakket genomen wordt, verrekenen wij hiervoor 
eveneens het voorziene bedrag van de verkoopprijs -20%.  
 
Voor de slaapkamers; wordt enkel chape voorzien.(voor deze 
ruimten geen verdere vloerafwerking voorzien)Er wordt 12mm 
speling gelaten voor de vloerafwerking. 
Raamtabletten : In marmer; naar keuze bv; Jura beige, mokka, 
jura geel, dolomiet, groen enz. ...(stalen worden voorgelegd) 
18 cm breedte. 
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ISOBET vloerisolatie+ Thermofloor silence 6.5 mm (akoestische 
isolatie) voorzien op iedere verdieping GELUIDSKLASSE 1a. 
(zeer goede demping van contactgeluiden) 

 
TRAPPEN in beton (gemeenschappelijke hallen) 

a. Betontrappen van de kelder; glad beton met antislipneus. 
b. Betontrappen in bovengrondse traphallen van gelijkvloers 

worden bekleed met Jura grau natuursteen. 
 
Artikel 18. KEUKENINRICHTING. 
Leverancier; KOVERA. 
De keuken is een maatkeuken, type naar keuze.  
(indeling zoals getekend op de plannen) 
 
BUDGET keuken: 8.500 euro inclusief BTW. 
 
Artikel 19. Metaalschrijnwerken. 
Handgrepen en balustraden traphal; metalen ronde buis gemoffeld 
in donkere kleur. (Traphallen). 
Balustraden terrassen voorgevel & achtergevel: Helder 
veiligheidsglas.  
 
Brievenbussen; zijn voorzien voor ieder appartement, allen in 
aluminium. 
 
Artikel 20. BUITENVERHARDINGEN en groene zones; zie tuinplan. 
Korte samenvatting: 
Verhardingen voor de bovengrondse parkings, toegang naar de 
inkomhallen, fietsstalling en vlakke inrit (tot aan de hellende 
inrit): grijze waterdoorlatende betonklinkers. 
Private tuinen: deze worden op de scheidingen voorzien van 
haagbeplanting met een hoogte van 1 meter. De private tuintjes 
worden voorzien van teelaarde of kunstgras geplaatst op 
gestabiliseerd zand; naar wens van de betreffende eigenaar. 
De gemeenschappelijke groene zones worden voorzien volgens 
tuinplan; een combinatie van kunstgras, sierkiezel en perkjes 
met lage beplanting/bodembedekkers + 6 bomen. 
Fietsstalling: naast de inrit wordt een gemeenschappelijke 
fietstalling voorzien voor 24 fietsen. Type: Koppen model A-11. 
De wanden worden gemetseld in betonblokjes en netjes gevoegd, 
het dak is in grijze steeldeck voorzien. 
 
Artikel 21. Schilderwerken. 
De muren en plafonds van de gemeenschappelijke gangen + de 
binnendeuren aangrenzend aan de gemeenschappelijke delen (dus 
ook de private inkomdeuren van de appartementen) worden 
geschilderd in een lichte neutrale kleur. 
 
Muren, plafonds en deuren in privatieve delen en private 
kelderruimten worden niet geschilderd. 
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Artikel 22. Liften (3 stuks): 
Een elektrische 7 personenlift van het merk Schindler type 3300 
is voorzien. (hoge kwaliteit) 
Hefvermogen: 535 kg (7 personen) 
Traphal A: 5 stopplaatsen  
Traphal B en C: 4 stopplaatsen Aandrijvingstype: Compact 
Gearless Motor (gemonteerd in de liftschacht) met 
frequentieregelaar met poly-V drijfriemen in polyurethaan en 
rubber.  Voor een minimale geluidproductie. 
Automatische evacuatie naar dichtstbijzijnde verdieping bij 
stroomonderbreking. 
Telescopisch openende deuren in RVS, vrije breedte= 800 mm. 
Kooi: Santa Cruz afwerking; HPL laminaat panelen, plinten in 
aluminium, rubberen vloer, getinte spiegel, leuning in aluminium 
gelakt. Toetsen zijn van het type: tasttoetsen. 
  
 
 
Artikel 23. OPMERKINGEN. 
-Kosten met betrekking tot het veiligheid- en gezondheidsplan 
(a.o. werfafsluiting, plaatsen van valbeveiliging etc.…) zijn in 
de prijs inbegrepen. 
-Opkuis van puin en andere afval voorkomend van de werkzaamheden 
wordt in en rond de appartementen door Structabo voorzien, 
borstelschoon.(schoonmaakwerken niet) 

 Wagens op LPG zijn niet toegestaan in de ondergronds parking. 

 Toegang tot de werf: is omwille van veiligheidsredenen enkel 
na afspraak onder begeleiding toegestaan.  
 

 
 
 
 
 
 
ALGEMEENHEDEN. 
 
1. BASISAKTE. 
Iedere koper zal een exemplaar krijgen van de basisakte. 
De basisakte bevat gegevens i.v.m. verdeling van de kosten van het onderhoud en 
gemeenschappelijk verbruik van elektriciteit, brandverzekeringsvoorwaarden, rechten en 
plichten van de mede-eigenaars, huishoudelijk reglement enz...  
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2. PLANNING. 
Residentie  Telesto; vermoedelijke start der werken:  november 2018.  
 (bij aankoop per appartement wordt de uitvoeringstermijn individueel bepaalt en contractueel 
vastgelegd.) 
 

3. BETALINGSSCHIJVEN. 
 

 bij aankoop:                             Voorschot 2.000 euro (te storten op rekening van de notaris). 

 bij notariële akte:                     Grondwaarde en aktekosten. 

 na plaatsing vloerplaat van de kelder:                                                       5 % 

 na leggen vloerplaat gelijkvloerse verdieping                                       10 % 

 na leggen vloerplaat 1e verdieping:                                          15% 

 na leggen vloerplaat 2e verdieping                                                        10 % 

 na leggen vloerplaat 3e verdieping:                                                            5 % 

 na dakwerken:                                                                                       5 % 

 na de ramen:                                                                                           10% 

 na bezettingswerken:                                                                              15% 

 na vloerwerken:                                                                                      13% 

 na keuken en binnenschrijnwerk                                                             10% 

 bij de voorlopige oplevering                                                                        2% 

 
Voltooiingwaarborgen worden gerespecteerd conform wetgeving. 
Aktekosten, dossierkosten en ereloon Notaris dient rechtstreeks aan de notaris betaald te 
worden. 
Eventuele door de klant bestelde meer- of minwerken; deze worden eerst schriftelijk door beide 
partijen ondertekend voor akkoord. Deze werken worden aan realistische gangbare 
eenheidsprijzen berekend. (Er worden GEEN extra kosten gerekend op deze meerprijzen zoals 
erelonen, enz….) 

 
4. ALGEMENE ONKOSTEN (NA OPLEVERING.) 
Kosten omvatten; gemeenschappelijk verbruik van water, elektriciteit, keuringen en onderhoud 
van liften, blustoestellen, onderhoud in de gemene delen: (traphallen + parkings en 
gemeenschappelijk tuintje), globale brandverzekering, syndicus, spaarfonds,… 
Kosten worden verdeeld aan alle eigenaars naar gelang de grondaandelen. 


