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IF A BUILDING BECOMES ARCHITECTURE, 

THEN IT’S ART.
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Een beter inzicht in de 
opbouw van het gebouw 
wordt in dit hoofdstuk 
aan u voorgesteld. 

De typeplannen 
geven een duideli jke 
weergave van elk 
appartement. 

Het lastenboek, de technische 
specificaties en de voorzieningen 
specifiek met betrekking tot de 
privatieve delen.
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Het architectenbureau ARCHITECTUURBLOCKX 
is gevestigd in Zichem. Met meer dan 30 
jaar bouwervaring, focust het bureau zich de 
laatste jaren op projecten die geïntegreerd 
worden binnen een stads- of dorpskern. 
De uitdaging is een evenwicht te vinden tussen 
hedendaagse architectuur en de bijzondere, 
historisch gegroeide context. Elke oplossing 
wordt dan uniek.

ARCHITECT AAN 
HET WOORD

ARCHITECT AAN HET WOORD -  PROJECT

RUIMTELIJKE 
FUNCTIONALITEIT 

VERWEVEN MET DE 
SCHOONHEID VAN 

ARCHITECTUUR
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1. Stadhuis

5. Abdij van Averbode

2. Basiliek in zijn natuurlijke omgeving
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Scherpenheuvel doet bij iedereen een belletje 
rinkelen als vermaard bedevaartsoord. 
Een beeldje aan een eik boven op een heuvel in het 
golvende Hageland,… het prille middeleeuwse begin. 
In de 17de eeuw wordt deze plek pas goed op de kaart 
gezet. De vrome aartshertogen Albrecht en Isabella 
laten op de heuveltop een barokke kerk bouwen met 
een imposante koepel, getooid met vergulde sterren.

SCHERPENHEUVEL

PROJECT - SCHERPENHEUVEL
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“ZIJN OMGEVING HEEFT ALLES 

TE BIEDEN WAT JE HART VERLANGT”
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DE STAD HEEFT 
EEN PLAN

Minder bekend, maar zeer bijzonder, is dat Scherpenheuvel 
als één van de weinige steden in de wereld gebouwd werd 
volgens een plan van een ideale stad uit de Renaissance. 
Met de kerk midden in een park, was er naast de bebouwing 
ook veel ruimte voor groen en brede lanen binnen de 
zevenhoekige planvorm. Een stad die oprijst op een heuvel 
tussen weidse akkers, golvende hellingen en beboste 
flanken. 

Deze structuur is nog steeds herkenbaar. Brede lanen 
wisselen er af met rustige straatjes. Een park met 
hoogstambomen in het hart van de stad, afgeboord met een 
brede wandelallee en tal van terrasjes. 
Dit zijn niet de enige troeven van Scherpenheuvel. In 
deze gemeente vind je tal van bijzondere plekken zoals 
het historische stadje Zichem met de pas gerestaureerde 
Maagdentoren, het rivierdorp Testelt, de Abdij van Averbode 
die recent opgesmukt werd met een prachtig binnenplein, 
het natuurschoon van het gebied ‘de Merode’, de Demervallei 
die kronkelend natuurgebieden met mekaar verbindt, een 
waar knooppunt van fiets- en wandelroutes. 

Het stadsbestuur heeft nog een plan. Na een grondige studie 
werd de toekomstvisie uitgetekend in een structuurplan. 
Dit moet er voor zorgen dat Scherpenheuvel verder wordt 
versterkt als woonstad verankerd in een attractief landschap.

PROJECT - SCHERPENHEUVEL
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Stadsplan Scherpenheuvel

SCHERPENHEUVEL -  PROJECT
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De statige Basilieklaan die kaarsrecht naar de barokke basiliek 
loopt, heeft een historisch gegroeid straatbeeld.

Basil, gelegen bovenaan de zuidhelling van de scherpen heuvel, 
heeft een gevelverdeling die naadloos aansluit bij het ritme van 
de oudere gevelpuien in de straat. De strakke vormgeving en 
eigentijdse materialen zorgen voor een eigen karakter. Basil 
vormt, ook letterlijk, een hedendaags ‘hoogtepunt’ waar het 
brede pad dat onder het gebouw doorloopt, aansluit op de 
Basilieklaan, als een strakke houten poort die openschuift, een 
accent en aantrekkingspunt voor de handel. 

De naam voor dit splinternieuwe gebouw is dan ook met enige 
fierheid in het leven geroepen. Het is voor Basil een hele eer om 
aan deze laan een meerwaarde te mogen geven.

Op de begane grond zijn de handelsruimtes voorzien van hoge, 
brede etalages, die de basis vormen van het opvallend gebouw. 
Ze worden casco opgeleverd, om door u volgens uw eigen 
‘huisstijl’ te kunnen worden ingericht.

De verdiepingen bevatten wooneenheden met elk een 
eigen karakter. Praktische en aangename één-slaapkamer-
appartementen met terras en mooie twee- (misschien zelfs 
drie-slaapkamer-)appartementen met grote tot zeer grote 
terrassen, alle naar eigen smaak in te delen en af te werken. 
Achteraan werden zuidelijk gerichte terrassen gecreëerd, 
vooraan kregen ze uitzicht op de laan en haar schitterende 
Basiliek. Op de bovenste verdieping beleeft men bovendien het 
echte penthouse-gevoel!

De individualiteit van elke wooneenheid wordt ook vertaald 
in de gevelarchitectuur. Geen klakkeloze herhaling, maar 
weloverwogen bouwdelen zorgen voor afwisseling. Glad 
zichtbeton, glas, lichtgekleurde gevelsteen en houtelementen 
geven het gebouw zowel een strakke als warme uitstraling. 

9 BASIL -  PROJECT

BASIL HEEFT OOK 
EEN PLAN
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RESIDENTIE BASIL
Basilieklaan 38, 38A, 40, 42, 44, 46 en 48
3270 Scherpenheuvel…

… staat voor een bijzondere locatie én oriëntatie, 
dicht bij het centrum, op wandelafstand van 
diensten, handel en ontspanning. De verschillende 
eenheden krijgen een optimale zon- en lichtinval, 
zonder mekaar te storen. Binnen dit project is er 
plaats voor iedereen. Het unieke uitzicht krijgt u er 
zomaar cadeau bovenop.

DE NOTARIS DIE U EN ONS ZAL BIJSTAAN
 
Notaris Joris Stalpaert
 Grote Bollostraat 16
 3120 Tremelo

100% BANKGARANTIE!
 
BNP Paribas Fortis BC Leuven Mechelen
 Vital Decosterstraat 42
 3000 Leuven
 
DE BOUWHEER
 
CoBUILD bvba
Karabiniersplein 15
1030 Brussel

… biedt ook u de kans binnenkort te wonen op 
deze unieke plek!
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Alvar Aalto

ARCHITECTURE BELONGS TO 

CULTURE, NOT TO CIVILIZATION

11



PROJECT - BASIL 12

INSPELEN OP 
ZIJN TROEVEN

In ‘Basil’ vindt u nieuwbouwappartementen 
met ondergrondse staanplaats. Het gebouw 
zal met eerste-keuze-bouwmaterialen 
en volgens traditionele bouwmethoden 
worden opgetrokken. Extra aandacht 
wordt besteed aan duurzaamheid, 
onderhoudsgemak, veiligheid, ventilatie en 
isolatie. U woont er levenslang in optimaal 
comfort, in alle veiligheid en in het centrum.  
 
Er wordt volop ingezet op alle troeven van 
zowel het wonen als van zijn toplocatie 
in Scherpenheuvel. Een woonbuurt waar 
men rustig kan genieten van de omgeving.  
 
Een ruim appartement, om meteen in te 
trekken of als interessante investering in 
de toekomst. 

De aanschaf van één of meerdere 
ondergrondse parkeerplaatsen en 
bergingen maken uw woning ongetwijfeld 
tot een compleet en aantrekkelijk geheel.

Louis Kahn

“EVERY BUILDING MUST HAVE 

ITS OWN SOUL”
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CENTRUM

Wonen in een centrum is wonen in de 21ste 
eeuw. Alle voorzieningen liggen aan je voeten 
wat het gemak in je dagelijkse leven een 
stuk comfortabeler maakt. Scherpenheuvel 
heeft daarbovenop een bruisend centrum , 
waar veel activiteiten doorgaan.  

DUURZAAMHEID

Met de focus op duurzaamheid is er voor al deze 
woningen gekozen voor een energiezuinige 
bouwmethode. Ook de correcte oriëntatie en 
inplanting, de doordachte planopbouw die een 
groot ruimtegevoel toe laat en energiezuinige 
installaties resulteren in een duurzame maar 
betaalbare woning. 

INVESTERING IN DE TOEKOMST

U koopt onder het stelsel van nieuwbouw. Dat 
wilt zeggen dat de nieuwste bouwtechnieken 
worden toegepast, maar ook dat alle garanties u 
een volledige zekerheid bieden. Ook voor wie nog 
niet meteen aan zo’n appartement denkt, kan een 
dergelijke woning interessant zijn als investering. 

COMFORTABEL

De grote onderhoudsvriendelijkheid en het hoge 
comfortgehalte vormen een extra troef voor deze 
woningen. 
Hangtoiletten, muuraansluitingen voor radiatoren, 
lage drempels zijn slechts een greep uit de 
onderhoudsvriendelijke voorzieningen. 
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Met lokale en duurzame materialen bekomt de architectuur 
een eigentijdse en unieke look. Het is architectuur die niet om 
aandacht schreeuwt, maar net volledig in het teken staat van 
puur woonplezier. Door in te zetten op levenskwaliteit bereikt de 
architectuur een grote meerwaarde voor ieders wooncomfort. 

DE ARCHITECTUUR
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BASILIEKLAAN
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19 PLANNEN

NIVEAU 0

BASILIEKLAAN



EEN 
APPARTEMENT 

NAAR UW SMAAK

“EEN TOPLOCATIE VRAAGT OM EEN TOPAFWERKING”

20



21 PLANNEN

BASILIEKLAAN

NIVEAU 1
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NIVEAU 2

BASILIEKLAAN
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NIVEAU 3

BASILIEKLAAN
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Kamers:   2
Oppervlakte: 91.0 m2
Terras:   10.5 m2

NIV 1 - 38 A bus 101

Achtergevel

Voorgevel
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Achtergevel

Voorgevel

NIV 1 - 38 A bus 102
Kamers:   2
Oppervlakte: 88.0 m2
Terras:   26.5 m2
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Achtergevel

Voorgevel

Kamers:   2
Oppervlakte: 112.0 m2
Terras:   36.0 m2

NIV 1 - 38 A bus 103
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Achtergevel

Voorgevel

Kamers:   2
Oppervlakte: 121.5 m2
Terras:   31.0 m2

NIV 1 - 44 bus 104
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Achtergevel

Voorgevel

Kamers:   1
Oppervlakte: 70.0 m2
Terras:   7.5 m2

NIV 1 - 44 bus 103



33

Achtergevel

Voorgevel

Kamers:   1
Oppervlakte: 61.0 m2
Terras:   7.5 m2

NIV 1 - 44 bus 102
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Achtergevel

Voorgevel

Kamers:   2
Oppervlakte: 107.0 m2
Terras:   19.5 m2

NIV 1 - 44 bus 101



SOME OPPORTUNITIES 
ARE LIKE HISTORY

THEY DON’T COME BACK

35 TYPEPLANNEN





NIVEAU
2



38TYPEPLANNEN

Kamers:   2
Oppervlakte: 91.0 m2
Terras:   10.5 m2

NIV 2 - 38 A bus 201

Achtergevel

Voorgevel
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Achtergevel

Voorgevel

NIV 2 - 38 A bus 202
Kamers:   2
Oppervlakte: 88.0 m2
Terras:   26.5 m2
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Kamers:   2
Oppervlakte: 112.0 m2
Terras:   36.0 m2

NIV 2 - 38 A bus 203

Achtergevel

Voorgevel
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NIV 2 - 44 bus 204

Achtergevel

Voorgevel

Kamers:   2
Oppervlakte: 121.5 m2
Terras:   31.0 m2
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Achtergevel

Voorgevel

NIV 2 - 44 bus 203
Kamers:   1
Oppervlakte: 70.0 m2
Terras:   7.5 m2
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Kamers:   1
Oppervlakte: 61.0 m2
Terras:   7.5 m2

NIV 2 - 44 bus 202

Achtergevel

Voorgevel



44TYPEPLANNEN

Achtergevel

Voorgevel

NIV 2 - 44 bus 201
Kamers:   2
Oppervlakte: 107.0 m2
Terras:   19.5 m2



ABSOLUTE 
UNIQUENESS

45 TYPEPLANNEN
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Kamers:   2
Oppervlakte: 91.0 m2
Terras:   10.5 m2

NIV 3 - 38 A bus 301

Achtergevel

Voorgevel



49 TYPEPLANNEN

Achtergevel

Voorgevel

NIV 3 - 38 A bus 302
Kamers:   2
Oppervlakte: 88.0 m2
Terras:   26.5 m2
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Kamers:   2
Oppervlakte: 112.0 m2
Terras:   36.0 m2

NIV 3 - 38 A bus 303

Achtergevel

Voorgevel
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Achtergevel

Voorgevel

NIV 3 - 44 bus 303
Kamers:   2
Oppervlakte: 121.5 m2
Terras:   31.0m2
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Kamers:   1
Oppervlakte: 70.0 m2
Terras:   7.5 m2

NIV 3 - 44 bus 302

Achtergevel

Voorgevel
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Achtergevel

Voorgevel

NIV 3 - 44 bus 301
Kamers:   2
Oppervlakte: 112.0 m2
Terras:   41.0 m2
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PRINCIPE

De appartementen en penthouses worden verkocht sleutel op de deur, de handelsruimtes ‘casco’, alle 
volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform het lastenboek die de koper erkent 
ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de 
verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten:

-  de plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd  
 bij de notariële verkoopakte,
-  het lastenboek dat, summier, de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft,
-  het verkoopplan van één of meerdere door u gekozen appartementen en/ of    
 handelsruimtes,
-  de notariële basisakte met het bijhorende reglement van mede-eigendom.

Het huidige project wordt uitgevoerd conform de WET BREYNE. De koper krijgt bij ondertekening van de 
notariële akte een voltooiingswaarborg.

ALGEMENE 
BEPALINGEN



57 ALGEMENE BEPALINGEN

BOUW- EN VERKOOPPLANNEN

De werken worden uitgevoerd op basis van de 
bouwplannen die voldoen aan de voorwaarden 
bepaald in de bouwvergunning en werden 
opgemaakt door de architect na opmeting van 
het terrein. De stabiliteitsstudie kan leiden tot 
aanpassingen van de afmetingen en de positie 
van structurele elementen. De verschillende 
maten die zouden voorkomen, zullen 
beschouwd worden als gebruikelijke toleranties, 
aanvaardbare afwijkingen dewelke in geen geval 
de eis tot schadevergoeding door één der partijen 
rechtvaardigen.
De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft 
voorrang op al de aanduidingen op de plannen 
dewelke slechts indicatief zijn. De bouwheer 
behoudt zich het recht sommige kleuren en 
materialen opgenomen in dit lastenboek te 
vervangen, door andere. Uiteraard gebeurt ook 
dit steeds in samenspraak met de ingenieur-
architect.
Voor (het onderhoud van) de bezettingswerken 
moeten de voorschriften van de bouwheer en 
de architect qua kleur- en productkeuze worden 
nageleefd.
De getekende kasten, meubels, 
decoratieartikelen,…, alsook de installaties 
die gebeurlijk op zekere verkoopplannen en 
3D-voorstellingen zouden voorkomen, zijn enkel 
ten titel van indicatie voorgesteld.

WIJZIGINGEN AAN DE BOUWPLANNEN

Voor zover ze niet nadelig zijn voor de stevigheid 
noch de snelheid van afwerking van het 
gebouw, geen betrekking hebben op het uitzicht 
ervan noch op de voorwaarden bepaald in de 
bouwvergunning, kunnen decoratiewerken, 
wijzigingen en supplementaire werken aan de 

privatieve delen door u worden gesuggereerd. 
Zo kan u bijvoorbeeld uw keuken anders gaan 
indelen en de plaats van sommige toestellen 
wijzigen, een ontbijthoek creëren, de grootte 
van badkamer en kamer(s) aanpassen. Concrete 
voorstellen dienen schriftelijk te gebeuren en 
het zijn finaal de architect en de bouwheer die in 
onderling overleg en vrij zullen oordelen.
Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde 
keuze van afwerking toch een supplementaire 
plaatsingskost kan aangerekend worden.
Bepaalde wijzigingen kunnen aanleiding geven 
tot termijnverlengingen en hebben dus ook 
een invloed op het moment van de voorlopige 
oplevering.

Door u aangevraagde decoratiewerken, 
wijzigingen aan de constructie en supplementaire 
werken en de eventueel daarmee gepaard 
gaande extra erelonen van de architect, dienen 
rechtstreeks aan de bouwheer te worden betaald.
Voor de exacte plaatsing van sanitaire, 
verwarmings- en elektriciteitsvoorzieningen zal 
de aangeduide installateur ten gepaste tijden 
zelf met u contact opnemen om dit samen in uw 
appartement te bespreken, aan uw wensen aan 
te passen en eventueel uit te breiden.
De aldus door de koper gekozen materialen 
zullen geleverd en geplaatst worden uitsluitend 
door de leveranciers en aannemers van de 
bouwheer. Niet-beschikbaarheid van materialen 
geldt als overmacht. In zulk geval wordt de klant 
verwittigd en uitgenodigd tot nieuwe keuze.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via 
derden, werken uit te voeren op de werf vóór de 
voorlopige oplevering. 
Indien de koper om bepaalde redenen een 
gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst 
te laten uitvoeren door de bouwheer en deze 
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staat dit toe, dan zal de koper maximaal 65% van het aangegeven (deel-)budget 
kunnen recupereren.
Dit bedrag zal in mindering worden gebracht bij de afrekening van eventuele 
supplementen of van de laatste betaalschijf. Deze werken mogen in geen enkel 
geval de vooruitgang van de totaliteit der werken hinderen. Er dienen vooraf 
afspraken te worden gemaakt binnen welke termijn deze werken dienen te worden 
beëindigd, afspraken over de bijkomende kosten en de invloed van deze werken op 
het totaal project.
De afwerkingen nemen slechts aanvang na ondertekening door de klant van de 
definitieve afwerkingsplannen.
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De bouwheer heeft het recht de plannen 
te wijzigen en andere materialen van 
gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan 
diegene die in het bestek voorkomen, in de 
mate dat deze wijzigingen gevorderd worden 
door de architect, de ingenieur, de bevoegde 
overheden, de verzekeringsmaatschappijen, 
de distributiemaatschappijen van water, gas, 
elektriciteit en dergelijke of in de mate dat deze 
wijzigingen nodig zijn omwille van de techniek 
der bouwkunst of omdat de bouwheer meent 
dat deze wijzigingen de gemeenschappelijke 
en/ of privatieve delen of het nut ervan ten 
goede zouden komen of nog, in de mate dat de 
bouwheer in de loop van de bouwwerken meent 
dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om ze 
in overeenstemming te brengen met het gebruik 
van nieuwe materialen, ingevolge afwezigheid 
op de markt van de voorziene materialen, 
teneinde minderwaarde in kwaliteit te vermijden, 
onverenigbare vertragingen in de leveringen en 
faling van de leveranciers of onderaannemers 

enzovoort.
Het kan in het lastenboek voorkomen dat er een 
merknaam vermeld wordt. Deze aanduiding is 
enkel informatief. Het dient gelezen te worden als  
“merknaam of gelijkwaardig”. Dienst na-verkoop 
is bij het maken van onze merk- en andere keuzes 
altijd een belangrijk criterium geweest!

VEILIGHEID EN WERFBEZOEKEN

De veiligheidscoördinator werd eveneens 
aangeduid en betaald door de bouwheer.
Kopers, kandidaat-kopers of hun afgevaardigden 
mogen zich niet op de werf begeven zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de 
bouwheer. Zij zullen volledig verantwoordelijk 
gesteld worden voor de gebeurlijke ongevallen 
die zich tijdens de bezoeken zouden voordoen, 
dit zonder beroep te kunnen aantekenen, 
schadevergoeding noch schadeloosstelling te 
kunnen eisen tegenover de bouwheer en/ of 
(onder)aannemers, architecten, ingenieurs en/ of 
verkopers (of hun verzekeraars).
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PRIJSBEPALING

Alle verkoopprijzen zijn steeds exclusief:

-  BTW op de constructiewaarde,
-  registratiekosten op de grondwaarde en notariskosten,
-  uw aandeel in de opmaak van de basisakte,
-  verwarmingskosten vóór de voorlopige oplevering, door de architect of de bouwheer nodig  
 geacht voor het drogen van de woning,
-  opkuis-, alle schilder- en behangwerken,
-  verlichtings- en laagspanningsarmaturen,
-  tuinafsluiting en -aanleg,
-  aansluitingskosten voor Tv, internet en telefoon,
-  aansluitingskosten en installatie van meters voor water, gas en elektriciteit, alsook de   
 meterkast en de toevoerkabels en -buizen tot in uw appartement,
-  kosten bij de definitieve aansluiting op het rioleringsnet,
- kosten voor het eventueel (her)aanleggen van de straat, de parkeerstrook, het fietspad en het  
 trottoir volgens de eisen van de gemeente,
-  taksen, bvb. van de bezetting van het openbaar domein,
-  uw deel van de kosten van de ABR-polis of brandpolis vanaf de verkoopovereenkomst.

Deze zijn ten allen tijde voor uw rekening. U bevindt zich namelijk als koper van een handelsruimte en/ 
of appartement in een woonproject wat betreft aansluitingskosten, taksen, belastingen, verzekeringen, 
abonnementsgelden,… in hetzelfde geval als iemand die een particuliere woning laat bouwen.

BUDGETTEN

Wat betreft de u toegekende budgetten, u 
aangeboden bij ieder appartement, dient u een 
afspraak te maken bij de aangeduide leveranciers 
en enkel de naam ‘Basil’ en de referentie van uw 
appartement, bvb. ’44 bus 103’, te vernoemen. 
Er wordt u tijdig een leverancierslijst bezorgd, 
minimum voor wat betreft de keuze van alle 
vloer- en wandtegels, de volledige inrichting 
van badkamer, toilet, (sier)radiatoren, keuken en 
binnendeuren.

ZETTINGEN VAN HET GEBOUW

De eventuele krimp- en zettingsbarsten 
en -scheuren, veroorzaakt door 
temperatuurschommelingen of de normale 
zetting van het gebouw, vormen geen reden tot 
niet-betaling of uitstel van betaling. Evenmin 
ressorteren dergelijke verschijnselen onder de 
verantwoordelijkheid van de bouwheer, noch die 
van de ingenieur, noch die van de architect. Het 
gaat hier immers om de verschijnselen inherent 
aan de natuur van het gebouw.
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OPLEVERING

Het geheel is bezemschoon op te leveren met verwijdering van alle puin, afval en vuilnis. 
Na de volledige uitvoering van het contract en dit binnen de 5 werkdagen nadat u door de 
bouwheer schriftelijk werd uitgenodigd, zal de voorlopige oplevering plaatsvinden die geldt 
als uw goedkeuring van de werken. Ze zal tegensprekelijk geschieden. Op dat moment, mits 
de volledige betaling is gebeurd van basisprijs, supplementen, aansluitingskosten, rechten, 
notariële honoraria, BTW en taksen, ontvangt u als koper de sleutels en is het u toegestaan 
uw intrek te nemen in de woning en op eigen initiatief werken te laten uitvoeren. Vanaf dan 
dient u uw eigendom ook zelf te verzekeren (veelal wordt hiertoe een zogenaamde blokpolis 
genomen voor het gehele gebouw, waarvan u uw deel betaalt). Kleine, nog uit te voeren 
werken vormen geen hinderpaal voor het tot stand komen van de voorlopige oplevering van 
het appartement.

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN (niet limitatieve 
opsomming)

-  het ondeelbaar gedeelte van het terrein,
-  het opmaken van de plannen van het gebouw,
-  de opgaande hoofdleidingen van water, gas en  
 elektriciteit,
-  alle afvoeren,
-  de riolering,
-  de grondwerken, fundamenten en metselwerken,
-  alle dakwerken inclusief schouwpijpen,   
 ventilatoren en andere units,
-  het buitenschrijnwerk, borstweringen en  
 balustrades,
-  het buitenglaswerk in dubbele beglazing,
-  de bekleding en de voltooiing van de gewone  
 gemeenschappelijke delen,
-  de liften, trappen en de leuningen in de gemene  
 delen,
-  statische of mechanische verluchting
-  de minuterie en de verlichtingsapparaten van  
 de gemene delen,
-  de videofooninstallaties en deuropeners,
-  de brievenbussen,
-  de schilderwerken van de gemene delen,
-  het eventueel plaatsen van gemeenschappelijke  
 water-, gas- en elektriciteitsmeters,
-  bevloering en eventuele aanpassingen aan het  
 voetpad,
-  de bouwtaks.

PRIVATIEVE DELEN (niet limitatieve opsomming)

-  de (dun)bepleistering van de metselwerken en  
 plafonds,
-  de vloer- en wandbekleding,
-  de binnendeuren,
-  de sanitaire installatie,
-  de centrale verwarming,
-  de elektriciteitsvoorzieningen,
-  de keukeninrichting.
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VOORBEREIDENDE WERKEN, INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS EN ALGEMEENHEDEN

De opdrachtgever neemt alle nuttige maatregelen teneinde schade aan de omringende gebouwen, 
wegen, groenaanleg, afwerkingen, enz. te voorkomen, evenals alle maatregelen in het kader van de 
energieprestatieregelgeving.
Alle nodige plaatsbeschrijvingen vóór en na de werken en de eventuele taksen voor de bezetting van het 
openbaar domein worden voor de koper voorgeschoten en aan de gemeente betaald.
De inplanting van het gebouw gebeurt volgens de stedenbouwkundige voorschriften en de vergunde 
bouwplannen. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Scherpenheuvel reikte de 
bouwvergunning voor dit uitzonderlijk project uit op 09 november 2015.

GRONDWERKEN

De grondwerken bestaan uit uitgravingen tot op de gegeven diepten voor het maken van funderingen, 
rioleringen, bufferbekkens en verdere werken gelegen onder het maaiveld. De overtollige uitgegraven 
aarde zal afgevoerd worden. 
De aanvullingen buiten het gebouw en rond de constructies gebeuren slechts na verharding van het beton 
en na de metselwerken.
Het peil van de afgewerkte vloer wordt bepaald door de architect in overleg met de technische dienst van 
de gemeente.

AARDINGSLUS

Onder de funderingen wordt een aardingslus aangebracht, volgens KB van 10 maart 1981, voor de aarding 
van de gehele definitieve elektrische installatie van het op te richten bouwwerk.

FUNDERINGEN

De aard van de funderingen is steeds in functie van de natuur van de bodem.
Het gebouw wordt altijd geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het gebouw garandeert. De 
bekomen stabiliteit en differentiële zettingen voor het gebouw zijn binnen de geldende normen en vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het stabiliteitsbureau. Afmetingen, diktes, wapening en betonkwaliteit 
zullen op de ingenieursplannen vermeld staan.

RIOLERINGEN EN ANDERE NUTSVOORZIENINGEN

De rioleringen worden uitgevoerd in BENOR-gekeurde PVC kunststofbuizen of in PE, volgens schema 
en diameters vermeld op het rioleringsplan, met plaatsing van de nodige toezichtputten. De diameter 
van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters af te voeren onder normale 
omstandigheden, de regenwaterafvoeren zijn berekend op de geldende normen van het regenwaterdebiet. 
De toezichtputten en controleluiken laten toe het rioleringssysteem op eenvoudige wijze te inspecteren 
en zo nodig te reinigen.
De nodige wachtleidingen voor de nutsvoorzieningen worden aangelegd volgens de richtlijnen van de 
betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, elektriciteit, gas, telefoon (data), internet 
(data) en kabeltelevisie. De definitieve aansluitingen zijn ten laste van de koper en worden geraamd op € 
4.500,00 per wooneenheid.

BETONCONSTRUCTIES

Funderingsvoeten, zolen, balken, kolommen of andere elementen in gewapend beton en staal worden 
uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie opgemaakt door de leidende ingenieur. Vloerelementen worden 
onder de vorm van predallen of voorgespannen beton voorzien. De controle van de betonconstructies ligt 
dan ook bij de architecten en ingenieurs.

TECHNISCH ASPECT 
VAN DIT BOUWWERK
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GEVELS

De gevels worden opgetrokken in een schitterende combinatie van grijze gevelsteen, architectonisch 
beton en wit gevelpleisterwerk. Door het geheel af te werken met oa. raam- en deurdorpels vervaardigd 
uit blauwe hardsteen of gemoffeld aluminium met kopschotje, krijgt dit staaltje eigentijdse architectuur 
een tijdloos karakter.
De nodige spouwmuurisolatie wordt voorzien volgens de norm (zie ook hieronder punt 1.9).

BINNENWAND VAN DE GEVELS EN DRAGENDE BINNENMUREN

Deze worden opgetrokken in gebakken snelbouwstenen, betonblokken of kalkzandstenen met een dikte 
van 14 of 19 cm volgens de gegevens van het studiebureel. Men bepaalt welke muren dienen te komen in 
blokken met een hoge drukweerstand en welke in gewapend beton. Ze worden vermetseld of gelijmd tot 
een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden.
De totale wandconstructie is stabiel, recht en haaks geplaatst volgens de plannen, voorzien van de nodige 
kunststof waterkering om alle spouwwater af te voeren naar buiten. Ze is zo opgebouwd dat ze thermisch 
als onderdeel voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw.

NIET-DRAGENDE BINNENMUREN

… worden opgetrokken in snelbouwstenen of in gipsblokken. Alle wanden worden afgeleverd klaar om 
door de schilder te worden geschuurd en afgewerkt.

ISOLATIE

Het volledige gebouw is thermisch geïsoleerd uitgevoerd volgens de norm, opgenomen in het rapport van 
de EPB-verslaggever.
Wanden tussen twee verschillende appartementen worden ontdubbeld met in de spouw een akoestische 
isolatielaag van minerale wol.
Tussen de ondergrondse verdieping en het gelijkvloers komt isolatiechape. Tussen alle andere verdiepingen 
komt er een akoestische vloerisolatie met bijhorende randisolatie.
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AFVOEREN EN VERLUCHTING

De rook- en verluchtingskanalen voor de 
verwarming en het ventilatiesysteem type C+ (tenzij 
anders bepaald door EPB-verslaggever) worden 
ofwel per appartement voorzien (met muur en/of 
dakdoorvoer) ofwel gegroepeerd voor meerdere 
appartementen (via een technische schacht met 
dakdoorvoer). De kanalen in de schacht worden 
uitgevoerd volgens studie, in geprefabriceerde 
Benor-gekeurde elementen uit beton en/of in 
roestvrij staal. De verluchtingskanalen in een 
appartement worden in flexibele verluchtingsbuis 
of pvc uitgevoerd.
Er zijn geen verluchtingskanalen voor de droogkast 
voorzien. Indien de koper naast een wasmachine 
ook een droogkast plaatst, dient deze van het 
type condensatiedroogkast te zijn. De keukens 
zullen uitgerust worden met dampkappen met 
recirculatie.

PLATTE DAKEN

De opbouw van de platte daken kan er als volgt 
uitzien: predallen in gewapend beton – druklaag 
– hellingbeton 1,5 cm/m – dampscherm – PUR- 
of andere isolatie conform de EPB-normen – 
Alcorplan dakdichting of een gelijkwaardig geheel.
Bijpassende zinken regenwaterafvoeren, 
dakgoten, bocht- en hulpstukken zorgen voor de 
afwerking.
Alle andere aansluitingen en dichtingen van 
metselwerk, dakwerk, dakdoorvoeren voor 
schoorstenen en dergelijke worden afgedicht met 
in het metselwerk ingewerkte slabben in lood of 
met een gelijkwaardig materiaal.

BUITENSCHRIJNWERK VAN BASIL

De algemene inkomdeuren worden vervaardigd 
uit aluminium, voorzien van glas, driepuntsluiting, 
veiligheidscilinder, elektrische sluitplaat en 
deurtrekker. Het overige buitenschrijnwerk is 
gemaakt uit strakke, grijze, hoogwaardige en goed 
isolerende PVC-profielen.
Alle ramen en deuren krijgen rondom een 
elastische kitvoeg en zijn voorzien van een 
dubbele beglazing met een isolatiewaarde van 
1,1 of beter teneinde te voldoen aan de geldende 
energieprestatiecoëfficiënt.
De balustrades zijn een mix van gelaagd glas, 
gemoffeld metaal of roestvrij staal, vakkundig 
uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsnormen.

CHAPEWERKEN EN AANVERWANTEN

Over de volledige oppervlakte van het appartement 
wordt een zwevende, gewapende chape geplaatst. 
De dikte wordt bepaald in functie van de totale 
vloerdikte.

TRAPPEN

De trappen worden volledig uitgewerkt in 
architectonisch beton passend bij de stijl van het 
gebouw.

LIFTEN

Dit stijlvolle project beschikt over 2 liften. Bij 
de keuze werd in de eerste plaats gekeken 
naar kwaliteit en comfort. De liften zijn van 
een gerenommeerd merk als Otis. In en om de 
schachten primeert de brandveiligheid.

INKOMHALLEN

Elke inkomhal zal worden afgewerkt met 
aangepaste bevloering in keramische tegels 
inclusief bijhorende plinten.
Aan de ingangen wordt een videofooninstallatie 
van het merk Aiphone geplaatst. De inkomdeuren 
krijgen een elektrisch slot, te openen vanuit elk 
appartement. Brievenbussen aangepast aan 
de klasse van het gebouw worden voorzien van 
individuele naamplaatjes. 
In de inkomhallen van Basil zullen voldoende 
lichtpunten zijn, bediend door verlichte 
drukknoppen in de buurt van iedere deur.
Noodverlichting en brandblussers worden 
geplaatst volgens de voorschriften van de 
brandweer.

TUINEN

De groenbeplanting in gemeenschappelijke tuinen 
met gemeenschappelijk genot wordt aangebracht 
door de bouwheer. De aanplantingen gebeuren 
best in het plantseizoen volgend op de oplevering. 
Dit wordt vaak door de vergunnende overheid zo 
opgelegd.
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SANITAIRE INSTALLATIE

De individuele waterteller wordt op last en verzoek van de koper door de lokale maatschappij geplaatst, 
samen met de aansluiting van het privaat net op het openbaar net en dit in overeenstemming met de 
geldende reglementering. Ook de keuring van de sanitaire installatie gebeurt ten laste en op verzoek van 
de koper.
De koper kan echter een volmacht (+ copy identiteitskaart) geven aan de bouwheer teneinde de bouwheer 
te laten zorgen voor deze aanvraag tot aansluiting, alsook voor de keuring van de installatie.
(Eenzelfde regeling is eveneens van toepassing voor de aanvraag van elektriciteit en aardgas.)
Met betrekking tot de waterdistributie worden koud- en warmwaterleidingen voorzien in een hoogwaardig 
buis-in-buis-systeem van eerste kwaliteit met perskoppelingen en bolkranen van aan de waterteller voor 
de aansluiting van:

-  bad en / of douche,
-  wastafel(s),
-  toilet,
-  handwasbakje (enkel koud water),
- spoelbak,
- vaatwasmachine en wasmachine.

SPECIFIEK MET BETREKKING TOT 
DE PRIVATIEVE DELEN

REFERENTIE APP
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Buizen worden overal weggewerkt in muren en vloeren, behalve in uw berging 
(en op de ondergrondse verdieping). Alle aansluitingen worden voorzien 
van verchroomde Schellkranen. Bovendien worden alle toestellen apart 
aangesloten op de verdeler met kogelkranen. Een constante waterdruk kan 
op die manier gewaarborgd worden. Alle leidingen worden onderworpen aan 
een drukproef van 15 bar gedurende 24 uur. Met betrekking tot de waterafvoer 
worden PVC, PE of PB afvoerbuizen en hulpstukken geplaatst, bestand tegen 
temperaturen tot 95° C.
 
Alle Geberit-afvoerleidingen zijn voorzien van dilatatiestukken en beugels en 
worden aangesloten op het rioleringsstelsel. De toevoer- en afvoerleidingen 
zijn gegroepeerd geplaatst in leidingschachten.

SANITAIRE TOESTELLEN

De sanitaire toestellen zijn voorzien van alle kraanwerk, garnituren en 
toebehoren volgens de gangbare STS-normen.
Alle toestellen dienen op afspraak gekozen te worden bij onze leverancier.
Het budget van de sanitaire toestellen, kranen, garnituren en desgewenst een 
sierradiator voor de badkamer is € 3.200,00 excl. BTW voor de appartementen 
kleiner dan 100 m2 binnenruimte en 4.000 EUR voor de grotere.

VERWARMING

Per woongelegenheid komt een afzonderlijke verwarmingsinstallatie op 
basis van een individuele aardgasgestookte condensatiewandketel van 
een gerenommeerd merk als Atag, Junkers, of Renova Bulex. De besturing 
gebeurt bij middel van digitale kamerthermostaat met dag- en nachtregeling 
geplaatst in de living.
(Voor wat betreft het type leidingen verwijzen wij graag naar punt 2.1.)
Voldoende plaatstalen radiatoren met individuele thermostaatkraan worden 
op strategische plaatsen opgehangen teneinde volgend warmtecomfort te 
garanderen in de diverse ruimtes van het appartement; in de:

- (inkom-)hal en gang:  16°C,
- leefruimte en keuken:  22°C,
- slaapkamers:   18°C,
- badkamer:   24°C.
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform het A.R.A.B., het A.R.E.I. en de voorschriften van de 
stroom-leverende maatschappij. De volledige elektrische installatie wordt gekeurd door een vanwege het 
Ministerie van Economische Zaken erkend controleorganisme.
De voorziene elektrische installatie omvat:

- de keuring opdat de elektriciteitsmaatschappij de aansluiting op het openbaar net zou kunnen realiseren;
- het verdeelbord zelf met automatische zekeringen, verliesstroomschakelaars en een informatiefiche 
over de stroomkringen en zekeringen;
- de leidingen geplaatst in buizen en/ of kabels, in vloeren en muren ingewerkt, met uitzondering van 
bergingen en de ondergrondse verdieping;
- stopcontacten en schakelaars van het merk Niko, ingebouwd in inbouwdozen en in opbouw geplaatst 
in de ondergrondse verdieping;
- data en televisie (plaatsbepaling zie hieronder); de werkelijke aansluiting aan het verdeelnet is niet 
inbegrepen.

Lichtarmaturen zijn niet in de aanneming begrepen. De hoofdkabels behoren tot de aansluitingskosten 
ten laste van de koper.

Voor zover de ruimtes aanwezig zijn op het basisplan van uw appartement, voorzien wij concreet al het 
volgende erin:

inkomhal en/ of gang
- 1 lichtpunt op een dubbele richting (betekent: ‘2 schakelaars om dat lichtpunt te bedienen’)
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leefruimte
- 2 lichtpunten op een dubbele richting
- 4 enkelvoudige stopcontacten
- 1 dubbel stopcontact
- stroomtoevoer voor uw kamerthermostaat
- 1 stopcontact kabeldistributie
- 1 stopcontact UTP
- een videofoon met kleuren-lcd-scherm van het merk Aiphone aangesloten op de deurpost aan de 
algemene inkomdeur

keuken
- 1 lichtpunt op een dubbele richting
- 1 enkelvoudig stopcontact
- 1 dubbel stopcontact
- 1 stopcontact voor de vaatwasmachine
- 1 stopcontact voor de oven
- 1 stopcontact voor de kookplaat
- 1 stopcontact voor de dampkap
- 1 stopcontact voor de koelkast

berging
- 1 lichtpunt op een enkele richting
- 1 enkelvoudig stopcontact
- 1 stopcontact voor uw wasmachine
- 1 stopcontact voor uw droogkast
- verdeelbord
- voeding voor de cv-ketel
- overnamepunt voor telefoon en internet

terras
- 1 lichtpunt op een enkele richting
- 1 enkelvoudig stopcontact

toilet
- 1 lichtpunt op een enkele richting

badkamer
- 1 lichtpunt op een enkele richting centraal
- 1 lichtpunt op een enkele richting aan het meubel
- 1 dubbel stopcontact

in de eerste slaapkamer
- 1 lichtpunt op een dubbele richting
- 3 enkelvoudige stopcontacten
- 1 stopcontact voor kabeldistributie
- 1 stopcontact UTP

in de andere slaapkamer(s)
- 1 lichtpunt op een enkele richting
- 2 enkelvoudige stopcontacten
- 2 lege buizen met trekdraad

Eventuele afwijkingen en extra’s wat betreft uw private elektriciteitsinstallatie zijn bespreekbaar met de 
architect en de elektricien en dienen minimum 7 dagen vóór aanvang der elektriciteitswerken te worden 
overeengekomen. Voor supplementen worden volgende eenheidsprijzen exclusief BTW aangerekend:

- schakelaar: € 65,00
- lichtpunt: € 60,00
- enkelvoudig stopcontact: € 80,00
- dubbel stopcontact: € 95,00
- stopcontact kabeldistributie: € 100,00
- stopcontact UTP: € 100,00
- lege buisleiding met trekdraad: € 70,00
- kabelvoorziening per luidspreker: € 75,00
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VLOER- EN MUURBEKLEDING

In inkomhal, gang, leefruimte, keuken, berging, toilet en badkamer(s) wordt een keramische tegelvloer 
met handelswaarde van € 25,00/m² excl. BTW voorzien. In al deze ruimten zijn er plinten voorzien met 
handelswaarde € 8,50/m² excl. BTW, behalve in de badkamer waar wandbetegeling werd aangeboden.
Voor muurtegels in de badkamer wordt een handelswaarde van € 20,00/m² excl. BTW voorzien, voor een 
betegeling  tot 140 cm hoogte. In de douche(s) is een betegeling tot plafondhoogte voorzien.
Eventuele supplementaire plaatsingsprijzen zullen u medegedeeld worden door de bouwheer.
In de slaapkamers wordt enkel een gladde ondervloer voorzien om de kopers de kans te geven zelf te 
beslissen welke afwerking zij verkiezen (vast tapijt, lino, tegels, laminaat, parket,...).
De venstertabletten worden strak uitgewerkt in pleisterwerk, met uitzondering van de onderzijde van een 
schuifraam, waar ofwel de vloerbekleding wordt uitgewerkt tot tegen het raam ofwel een tablet wordt 
voorzien passend bij de terrasbekleding.

TERRASSEN

Op de terrassen komen hoogwaardige keramische tegels ‘type blauwe hardsteen’ perfect geschikt voor 
een outdoor plaatsing. De vloerpas van de terrassen is niet noodzakelijk gelijk aan deze binnenin uw 
appartement.

BINNENSCHRIJNWERK

De binnendeuren zijn volle kern schilderdeuren met beslag in roestvrij staal. Op aanvraag en op afspraak 
kunnen ook andere deuren en/ of onzichtbaar beslag worden gekozen. Eventuele supplementaire kost- en 
plaatsingsprijzen zullen u ook in dit geval worden medegedeeld door onze leverancier.
De inkomdeuren van de appartementen hebben bovendien een brandweerstand van een half uur, zoals 
gevraagd in het brandvoorkomingsrapport. Deze deur is voorzien van veiligheidscilinder, vaste inox 
bolknop en spion-oog.

KEUKEN

Onze leverancier biedt u een ruime keuze aan. Op afspraak kan u langsgaan. Van de keuken wordt voor 
u een detailplan met computertekeningen gemaakt en indien gewenst, neemt men alle technische 
documentatie van kasten, laden, toestellen en toebehoren met u door. Er wordt gewerkt met dampkap 
met koolstoffilter.
Het budget van de keuken bedraagt € 6.800,00 excl. BTW voor de appartementen kleiner dan 100 m2 en 
€ 8.800,00 excl. BTW voor grotere.

AAN U DE KEUZE

Op pagina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en volgende kan u alvast uw keuze maken uit de verschillende 
handelsruimtes, appartementen en lofts. Naast het detailplan krijgt u ook telkens een inzicht in de plaats 
van het appartement binnen in het Basil-gebouw. De oppervlakte van iedere handelsruimte en iedere 
woning wordt berekend tot in de assen der gemene muren en de gevels zijn vol berekend. Oppervlaktes 
van terras(sen) worden afzonderlijk vermeld. Succes!
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NAWOORD 

“Uitkijkend naar een mooie bouwervaring samen”.

Dit lastenboek werd opgemaakt op 01 januari 2016 en het bevat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx genummerde 
pagina’s. Het wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke 
partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. ??????????????????????
De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is.
Koper en verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze welke hier 
vermeld werden.

Datum van ondertekening: ………/………./……….

Handtekening voorafgegaan door de eigenhandig geschreven melding “gelezen en goedgekeurd”

De koper   De verkoper (bouwheer)
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