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I) PROJECTTEAM
BOUWHEER

Nog in te vullen nv
Nog in te vullen
0000 Nog in te vullen

PROJECTONTWIKKELING

D-Build NV
Mijnwerkerslaan 8
3550 Heusden-Zolder

ARCHITECT

Univ Architecten bvba
Hoekstraat 1 bus 18
3910 Neerpelt

STABILITEIT

Nog in te vullen
Nog in te vullen
0000 nog in te vullen

EPB VERSLAGGEVING

Nog in te vullen
Nog in te vullen
0000 nog in te vullen
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II) ALGEMEEN
1) Projectteam
Leden van het projectteam kunnen door de bouwheer vervangen worden.
2) Leidinggevend architect
Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van wijzigingen aan
de oorspronkelijke plannen en eventueel decoratiewerken gevraagd door de koper en toegestaan
door de aannemer/promotor. Hiervoor kan een supplementair ereloon aan de koper worden
aangerekend.
Verder wordt in dit verkooplastenboek met architect, de leidinggevende architect bedoeld.
3) Technische studies
Het ereloon van de studiebureaus is inbegrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van
wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen, gevraagd door de koper en toegestaan door de
aannemer/promotor. Hiervoor kan een supplementair ereloon aan de koper worden aangerekend.
4) Nutsvoorzieningen
De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, netaanleg-, indienststellings-, en abonnementskosten
van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, T.V.-FM-distributie)
en de diensten van onderaannemers, die nodig zijn om deze aansluitingen te realiseren, zijn niet in
de verkoopprijs begrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kopers zullen op eerste
verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan de aannemer/promotor voldoen,
op voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks met de nutsmaatschappijen regelen, afhankelijk
van de situatie en geplogenheden van de lokale maatschappijen.

15-12-2017

4

VERKOOPSLASTENBOEK

III) ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN
1) Funderingen
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel hypothetisch en
worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten van het
bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van de woning. Aldus bepaalt de ingenieur
het exacte funderingstype, afmetingen en betonkwaliteit.
Conform het « Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie », wordt een aardingslus onder de
funderingen aangebracht.
2) Ruwbouwstructuur
Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de
richtlijnen van het ingenieursbureau. De architectuurplannen zijn dienaangaande indicatief.
Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen.
Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan voldoen aan de Belgische normen terzake.
3) Voorzieningen tegen opstijgend vocht
Een vochtscherm wordt, waar noodzakelijk, onder de metselwerkmuren aangebracht.
4) Rioleringsnetten
De riolering wordt conform de plannen en de bepalingen, opgelegd door de gemeente Diepenbeek,
uitgevoerd met een gescheiden afvalwatersysteem in kunststof met de nodige verluchtingen. De
DWA-afvoer wordt, indien opgelegd, via een septische put afgevoerd naar de straatriolering. De
RWA-afvoer afkomstig van de dakoppervlakten wordt verzameld in een regenwatertank van 3000l ,
die in de voortuin wordt geplaatst.
De overloop van de regenwaterput is gekoppeld aan een zinkput van 650l.
Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in polyethyleen of pvc.
Alle afvoeren in de woningen worden uitgevoerd in kunststof.
Het rioleringsstelsel onder de funderingsplaat is uitgevoerd in polyethyleen. De aansluiting op de
riool gebeurt via sifon met verluchting.
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IV) BOVENGRONDSE BOUWWERKEN
1) Gewapend beton
Worden voorzien in gewapend beton :
- Alle vloerplaten en dakplaten voor platte daken worden uitgevoerd met welfsels,
breedplaatvloeren of ter plaatse gegoten platen.
- Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie.
- De indicaties op de architectuurplannen zijn louter informatief: alle afmetingen worden
aangepast conform de stabiliteitsberekening.
2) Metselwerk
Metselwerk voor het binnenspouwblad alsook voor de dragende wanden, wordt uitgevoerd in
snelbouwblokken, silicaatsteen of gewapend beton van minimaal 14 cm dikte. Niet dragende
wanden worden uitgevoerd in snelbouwblokken, silicaatsteen, gipsblokken of verdiepingshoge
panelen van Ytong.
3) Gevels
De buitengevels worden als volgt uitgevoerd:
 een dragend binnenspouwblad in snelbouwblokken, silicaatsteen of beton;
 een geventileerde spouw met 12 cm isolatie
 ofwel een gevelsteen, kleur aan te geven door de architect:
o Al het metselwerk is pas, vlak en te lood, met de nodige open stootvoegen
o Gegalvaniseerde doken worden mee ingewerkt voor zover nodig voor de
bevestiging van het buitenschrijnwerk
o De mortels zijn aangepast aan de aard van het metselwerk
o De stenen zijn gaaf en gelijkmatig van vorm en uitzicht
4) Thermische isolatie
a) Spouwisolatie gevels : isolatie uit polyurethaan (PUR) of ander type materiaal met gelijkwaardige
thermische eigenschappen. Dikte 16 cm
b) Dakisolatie : isolatie uit polyisocyanuraat (PIR) of gelijkwaardig , dikte 20 cm.
c) Vloerisolatie : isolatie door ingespoten PUR of gelijkwaardig ,dikte 10 cm.
Allen in overeenstemming met de vigerende eisen uit de EPB berekeningen.
5) Akoestische isolatie
Om akoestisch comfort volgens de basisnormen te verzekeren worden, volgens aanduiding op plan,
de scheidingswanden tussen twee woningen ontdubbeld uitgevoerd met plaatsing van een
geluidsisolatie ertussen. Deze isolatie is ook thermisch en voldoet aan de EPB-eisen.
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6) Rook- en verluchtingskanalen
Kanalen worden voorzien voor:
 individuele verwarming op gas: afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht (CLV-systeem)
 ventilatiesysteem volgens richtlijnen EPB verslaggever. C+ : vraag gestuurde regelbare
afvoeropeningen worden gebruikt in de zogenoemde natte ruimten zoals badkamer, keuken,
WC en berging. Er is natuurlijke verse luchttoevoer in slaapkamers en living via
verluchtingsroosters op het raam, de welke een verluchtingsregeling mogelijk maakt per kamer.
 individuele afvoer voor dampkap
 droogkasten dienen van condensor voorzien te zijn.
7) Dakwerken
7.1 Platte daken
Algemene opbouw:
- dragende vloerplaat in gewapend beton
- hellingsbeton/hellingschape
- dampremmende laag
- isolatie uit polyisocyanuraat (PIR) of gelijkwaardig , dikte 20 cm.
- gemodifiëerde bitumineuze dakdichting of kunststof dakdichting met gelaste naden
- groenaanleg of grind ballast voor niet-toegankelijke daken indien technisch noodzakelijk
Voor de opstanden worden de isolatieplaten mechanisch bevestigd.

7.2 Dakafvoeren
De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in geprepatineerde zink. De niet-zichtbare
leidingen worden uitgevoerd in kunststof.

8) Buitenschrijnwerk
8.1 Ramen in aluminium
De schuiframen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminiumprofielen met afwerking
in vuurlak (volgens kleurkeuze architect). Het beslag zal aangepast worden aan de afmetingen en
het gewicht van de onderdelen. De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt
op regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de
inwerkende belastingen te kunnen weerstaan. Alle ramen hebben een dorpel in blauwe hardsteen
of aluminium (uitgezonderd indien de ruwbouwdetaillering de dorpel overbodig maakt). Alle
beglazing in de woongedeelten wordt uitgevoerd in isolerende dubbele beglazing (U waarde 1,0
W/m²K, volgens EPB berekening).
8.2 Garagepoorten
Niet van toepassing.
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V) AFWERKING
1) Vloeren
In de basisprijs van de woning is de levering en de plaatsing van keramische tegelvloer opgenomen
voor hal, keuken, woonkamer, badkamer, WC, berging en hal.
Voorzien:
 Keramische vloertegel, niet gerectificeerd, maximumformaat 45x45cm, rechte plaatsing
met een handelswaarde van 25,00€/m² (excl. BTW) voor hal, keuken, woonkamer,
badkamer en WC.
 Bijhorende plinten met een handelswaarde van 6,5€/lm (excl. BTW)
 Voegwerken in standaard grijs
In de basisprijs van de woning is de levering en plaatsing van laminaatvloer niet voorzien voor de
slaapkamers
Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier,
opgegeven door de aannemer/promotor. Voor keuze van tegels met een hogere handelswaarde of
een andere voegkleur zal een verrekening gebeuren. Bij bijzondere legpatronen of tegelformaten
en formaten met uitzonderlijk veel snijverlies omwille van plaatsingseisen zal tevens een
verrekening worden opgesteld.
Indien de koper een vloerbedekking kiest waarvoor de droogtijd van de chape langer is dan voor de
standaard vloerbedekking, dan wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde tijd verlengd.
Scheidingen tussen tegelvloeren en soepele vloeren worden voorzien van een inox strip.
Voor de bepaling van de chapedikte van de niet afwerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de
koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van 12mm.
2) Wandafwerking
Alle wanden van de woning worden behangklaar opgeleverd – hetzij d.m.v. bezetting op de
metselwerken – hetzij d.m.v. een uitvlaklaag op de betonwanden – hetzij door het affilmen van de
gipswanden.
De voorbereidende werken voor het schilderen van de muren maken geen deel uit van
dit bestek.
In de badkamer wordt een opgegeven hoeveelheid (10m²) die door de koper vrij kan worden
aangewend.
Voorzien:
 Keramische wandtegels, maximumformaat 20x20cm met een handelswaarde van 25,00
€/m² (excl. BTW)
 De voegwerken worden uitgevoerd in standaard grijs.
Voor keuze van tegels met een hogere handelswaarde of een andere voegkleur zal een verrekening
gebeuren Bij bijzondere plaatsingspatronen of tegelformaten en formaten met uitzonderlijk veel
snijverlies zal tevens een verrekening worden opgesteld.
15-12-2017
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3) Plafondafwerking
De betonplafonds van de woningen worden voor zover nodig voorzien van een uitvlaklaag.
Gipsplaten worden waar nodig gebruikt als vals plafond of afkasting om leidingen onzichtbaar te
maken in de woning, behalve in de berging en garage.
4) Binnenschrijnwerk
a) Deuren
-

De inkomdeur van de woning is van dezelfde kleur en gamma als de ramen.
De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren met
celroostervulling, gevat in een houten omlijsting en voorzien van een aluminium kruk.

b) Gordijnkasten
Er worden géén gordijnkasten voorzien in de basisuitrusting.
c) Toezichtluiken
Indien noodzakelijk wordt een toezichtluik geplaatst in de wand van de technische schacht.
5) Belinrichting
Aan elke woning wordt een belinrichting geïnstalleerd. Bij tijdige beslissing kan er optioneel een
videofooninstallatie geïnstalleerd worden.
6) Schilderwerken
Er zijn standaard geen schilderwerken voorzien.
7) Diversen
-

In de woningen wordt onderaan tussen de raamdagkanten van alle ramen met een borstwering
een natuursteen raamtablet geplaatst (Moca of equivalent). De tabletten van de vensterdeuren
zijn in natuursteen, een doorlopende vloerbekleding of een afwerking in aluminium in dezelfde
kleur als de ramen naar gelang het detail van de constructie.
Voorzien:
 Moca raamtablet met een handelswaarde van 150€/m² (excl. BTW)

-

In de woningen worden de binnentrappen in hout uitgevoerd. Deze trappen bestaan uit treden,
trapwangen en een leuning of handgreep in rood noors grenen, gevernist.
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VI) TECHNISCHE INSTALLATIES
1) Elektriciteit
De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij
en het AREI.
Voor het in gebruik nemen van de woning zal de ganse installatie gekeurd worden door
een door de overheid erkend controleorganisme.
Elke woning heeft een afzonderlijke meter, welke opgesteld wordt in de berging of hal. Het
verdeelbord staat eveneens in de berging of hal.
Elk bord is voorzien van automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30 mA).
De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type. Volgende lichtpunten en
stopcontacten zijn voorzien :













Slaapkamer 1:
o 1 lichtpunt, 1 bediening, 3 enkele stopcontacten;
Bijkomende slaapkamer:
o 1 lichtpunt, 1 bediening, 2 enkele stopcontacten;
Dressing:
o 1 lichtpunt;
Hal:
o 1 lichtpunt, 2 bedieningen;
Nachthal:
o 1 lichtpunt, 2 bedieningen;
Badkamer:
o 2 lichtpunten, 1 bediening, 2 enkele stopcontacten;
WC:
o 1 lichtpunt, 1 bediening;
Berging:
o 1 lichtpunt, 1 bediening, 1 enkel stopcontact, 1 stopcontact voor wasmachine, 1
stopcontact voor droogkast,1 voeding ventilatie, 1 stopcontact voor gaswandketel,
1 verdeelbord voor zekeringen;
Woonkamer:
o 2 lichtpunten, 2 bedieningen, 5 enkele stopcontacten, 1 data aansluiting, 1
wachtbuis thermostaat, 1 wachtbuis radio-TV, 1 wachtbuis telefoon;
Keuken:
o 2 lichtpunten waarvan 1 onder de bovenkasten, 1bediening, 2 dubbele
stopcontacten, aansluiting oven, dampkap, kookplaat, koelkast en vaatwasser;
Terras:
o 1 wandlamp, 1 bediening naast toegangsdeur, 1 enkel stopcontact (SWD)
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2) Sanitaire installatie
Alle hoofdleidingen van warm en koud water worden uitgevoerd in koper, alle verdeelleidingen in
aluminium / Vernet Poly Ethyleen buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC bestand tegen
hoge temperaturen. De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende
maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere
toebehoren.
Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging of hal.
Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming.
Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren werd een particuliere
handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven. Bij tijdige beslissing zal de koper
zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de
aannemer/promotor.
In de basisaankoopprijs van de woning is dus begrepen: levering en plaatsing van de basis sanitaire
toestellen zoals hieronder beschreven.
Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen
geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele
bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Een verrekening zal
worden opgesteld door de bouwpromotor/aannemer.

3) Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie
De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas. De individuele gasmeter
wordt opgesteld in de berging.
De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt :
Op de op plan aangeduide plaats wordt een gesloten condenserende wandgasketel geplaatst,
geluidsarm en economisch door zijn atmosferische brander met een modulatie van 30 tot 109%
vermogen.
In de verschillende woonvertrekken worden plaatstalen paneelradiatoren met muur- of
vloeraansluiting voorzien welke gelakt zijn in gebroken wit. Ze zijn uitgerust met thermostatische
kranen, behalve in de woonkamer. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende
temperaturen : Bij een buitentemperatuur van –10 graden C.
Hal:
Woonkamer/keuken:
Slaapkamers:
Badkamer/douche:
Nachthal:

18 graden C
22graden C
18 graden C
24 graden C
18 graden C

De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een klokthermostaat voorzien van een digitale klok
met weekprogrammatie, zodat een economische werking bekomen wordt.
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4) Keukeninstallatie
In de verkoopprijs van de woning wordt een keuken voorzien met kastenensemble, inox spoelbak
en elektrische toestellen met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven. De elektrische
toestellen bestaan uit een ingebouwd fornuis, oven, koelkast, afwasmachine en dampkap.
Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en toestellen kiezen in overleg met
de keukenfabrikant aangesteld door de aannemer/promotor.
Indien er aan de basisinplanting wijzigingen worden gevraagd, dient men uiteraard ook rekening te
houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en
plaatsingswerk.

VII) BUITENAANLEG
Er is geen buitenaanleg voorzien.
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VIII)

OPMERKINGEN

1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor mag te allen tijde de hieronder
beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de kwaliteit
te schaden.
2. De plannen welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis van de
verkoopovereenkomst. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect, na
meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen
beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of
andere wijze kunnen wijzigen. Maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als « circa
»-maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve, esthetische, stabiliteits- en/of technische
redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.
3. In het verkooplastenboek wordt melding gemaakt van « particuliere handelswaarden » voor
levering of levering en plaatsing. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs
op het moment van de uitvoering der werken, exclusief B.T.W., bij een door de
aannemer/promotor aangeduide leverancier en/of plaatser.
4. De kosten van registratie op het grondaandeel, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten
van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde en de bouw- en overheidstaksen zijn niet
inbegrepen in de verkoopprijs.
5. Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de
plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. de afwerking of de lay-out van zijn appartement),
moet hij dit schriftelijk aanvragen en kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor
hierover zijn schriftelijk akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van
afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost
kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot
termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw
veranderen zijn niet mogelijk.
Wanneer een koper zou wensen bepaalde materialen bij een andere leverancier te bestellen dan
door de aannemer/promotor is voorzien, zal deze laatste hierover steeds eerst schriftelijk akkoord
dienen te geven.
Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan
vóór de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de
voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer/promotor (dit dient dan wel
door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds
geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe,
dan zal de koper maximaal 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Hetzelfde geldt
voor keuze van materialen met een lagere handelswaarde, dan het
vooropgesteld budget. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf.
Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de aannemer/promotor uit het
contract kunnen genomen worden.
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Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan
het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De
aannemer/promotor wordt in dit geval ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie
tegenover de kopers voor wat betreft zijn werk. Niettemin zal de toegang tot het goed verboden
blijven voor de kopers tot het saldo van alle facturen is betaald.
Ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.
Eventuele wijzigingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen
mogelijks ook geweigerd worden door de aannemer/promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te
worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen
opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een
bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn
bekrachtigd.
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement
gekocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen,
tenzij dit expliciet in het bestek genoteerd werd en door de aannemer/promotor ondertekend. De
koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is
derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk
verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de
door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode,
wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of
dat de koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren,
enz.
6. De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de
uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld
is van de aannemer/promotor of van de verkoper of van de architect en dit uitsluitend tijdens de
werkuren. Tijdens het weekend en vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet
toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De
bouwers wijzen alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen
voordoen.
7. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich
bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele
uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen. Indien er na de voorlopige oplevering
lichte barsten in de muren en de plafonds verschijnen die zouden voortvloeien uit de normale
beweging van het gebouw of de uitzetting van de materialen, zal er geen conceptie - of
uitvoeringsfout op de promotor, de aannemer of de architect verhaald kunnen worden. De
herstelling van deze barsten zal de koper voor zijn rekening nemen.
8. De verkoopovereenkomst, dit lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Indien er zich
tegenstrijdigheden voordoen dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld.
Werken die niet expliciet vermeld staan in volgende beschrijving zijn niet in de verkoopsom
inbegrepen. Zo behoort bijvoorbeeld het meubilair, dat ter illustratie op de verkoopplannen is
aangeduid, niet tot de verkoopprijs, evenals omkastingen voor technische toestellen en/of
leidingen.
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