
De algemene bepalingen van het verkoopslastenboek van bouwproject ‘De Kering’ van 

Loomess bvba te Lommel. 
 
____Ligging 

 
Bouwproject 'De Kering' is een luxueus bouwproject in het centrum van Lommel, op de hoek van de 

Lepelstraat en het Dorp. Het project zal een geheel zijn van een volledig ondergrondse parkeerkelder 

met bergingen, 2 kleinere handelsruimten, 1 groot handelspand en 23 ruime appartementen voorzien 

van ruime tot zeer ruime terrassen.  
Het project is gelegen in het commerciële centrum van Lommel. Kerk, Huis van de Stad, cultureel 

centrum, cinemacomplex, basisscholen en secundaire scholen, seniorencampus, horeca en winkels 

bevinden zich in de onmiddellijke omgeving.  
Het terrein is gelegen op een belangrijke zichtlocatie in het commerciële hart van de stad waardoor de 

zichtlijnen en volumes zo ontworpen zijn dat het project volledig geïntegreerd wordt in de omgeving en 

het weefsel van het stadscentrum versterkt wordt. 

Het hoofdgebouw staat centraal op de as van de Kerkstraat en zal een accent en herkenningspunt 

vormen in het straatbeeld d.m.v. zijn hoogte. De naastliggende gebouwen sluiten eerder aan bij de 

buurgebouwen. 

Het geheel is een combinatie van nieuwbouw en een volledige renovatie met uitbreiding van het 

huidige aanpalende pand. Op die manier zal het project een sterke eenheid vormen in architectuur en 

uitstraling. 

Een combinatie van gevelsteen, strak beton en balustrades zorgen voor een stijlvol geheel. Een icoon 

voor het centrum van Lommel. 

Individuele inrichting en afwerking is mogelijk in samenspraak met bouwheer en ontwerpers voor zover 

dit technisch mogelijk is. 
 
____Algemene bepalingen 
 
De bouwheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de voorziene materialen 

voor zover deze materialen geen minwaarde hebben, of veranderingen aan te brengen om 

esthetische redenen. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat met minwaarde bedoeld wordt dat er bij de 

afrekening van de diverse gewijzigde materialen in het gebouw er uiteindelijk geen globale minwaarde 

mag zijn.  
De secties van de kolommen en balken worden vastgesteld na de studie van de stabiliteit, opgemaakt 

door een erkend ingenieur. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, 

evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plannen. 

De werken worden uitgevoerd volgens de plannen met dien verstande dat de juiste afmetingen deze 

zijn welke na uitvoering vastgesteld worden. 
 
PLANNEN 

 
De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het 

opstellen van het verkoopcontract. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect. De 

verschillen die eventueel voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd worden als 

aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot schadevergoeding door één der partijen 

rechtvaardigen. De koper kan, voor zover de veiligheid het toelaat, na afspraak met de architect of 

bouwheer de werken in uitvoeringsfase bezoeken. Hij stelt zich akkoord met de uitgevoerde 

bouwmaten.  
De verhouding tussen de privatieve delen onderling, zowel in grondwaarde en bouwwaarde wordt 

vastgelegd in de quotiteiten der basisakte, opgesteld door notaris Herbert Houben te Genk. Deze 

verhoudingen (tienduizendsten) zijn opgenomen in deze brochure, net voor de plannen. Privatieve 

terrassen en autostandplaatsen zijn gevisualiseerd op de plannen. 
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____Verkoop 

 

HET LASTENBOEK 

 
De verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het lastenboek welke door 

de architect, ingenieur stabiliteit / technieken nodig worden geacht. 
 
ERELOON ARCHITECT 

 
Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van decoratiewerken 

en gevraagde wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen. 
 
ERELOON NOTARIS 

 
Het ereloon van de notaris, zowel voor wat betreft de verkoopkosten als voor de opstelling der 

basisakten is niet begrepen in de overeengekomen verkoopprijs en wordt op maat van de koper 

berekend. Richtinggevend kan gesteld worden dat dit ereloon zich tussen 2200 en 3200 euro situeert, 

afhankelijk van de waarde van het te verkopen goed. 
 
BTW 

 
De verkoop geschiedt onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en de btw is 

NIET inbegrepen in de overeengekomen verkoopprijzen. 
 
REGISTRATIERECHTEN 

 
De verkoop van het grondaandeel is onderworpen aan registratierechten (10% op de grondwaarde) 

en deze zijn NIET inbegrepen in de overeengekomen verkoopprijzen. Kortingen op registratiekosten zijn 

mogelijk afhankelijk van de situatie van de koper en wordt achteraf door de instrumenterende notaris 

individueel verrekend. 
 
AANSLUITKOSTEN 

 
De kosten voor aansluiting van water, gas, elektriciteit en telekabel zijn NIET inbegrepen in de 

verkoopprijzen. Telefonie wordt binnen het gebouw gebracht. De individuele aansluitkost is niet 

inbegrepen aangezien niet iedere koper een telefoonaansluiting wenst. De kosten voor het openzetten 

ter tellers alsook de keuringskosten zijn ook individueel te verrekenen. 

 

____Lastenboek 

 

A. RUWBOUW 

 
1. Structuur  
De nieuwbouw is volledig gebouwd op een kelder in gewapend beton. De ondergrondse 

parkeergarage wordt eveneens volledig in gewapend beton uitgevoerd. De vloerplaat van deze 

parkeergarage wordt uitgevoerd in gepolierde beton. De bovengrondse constructie is opgetrokken in 

dragend metselwerk. De tussenvloeren bestaan uit betonnen predallen en/of welfsels. De 

afwerkvloeren zijn zwevend voor de demping van de contactgeluiden.  
De te renoveren en uit te breiden zone van het gebouw wordt uitgevoerd op de bestaande fundering 

die al of niet verstevigd wordt. De uitbreiding zal uitgevoerd worden in houtskeletbouw en/of lichte 

constructies om zo de bijkomende belasting op de bestaande fundering zo beperkt mogelijk te 

houden. 
 
2. Buitenmuren  
Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in een handvormgevelsteen in combinatie met een 

geprefabriceerd zichtbeton als gevelbekleding met of een gladde afwerking of een afwerking met een 

opgelegde reliëfoppervlaktestructuur. Raam- en deurdorpels zijn voorzien in prefabbeton (of arduin). Bij 

de deuren naar een terras kan er door de architect geopteerd worden om deze dorpelloos uit te 

voeren, als ook de andere dorpels te vervangen door aluminium. Vrijstaande buitenmuren worden 

afgedekt met een metalen kap of afdeksteen in sierbeton, al dan niet in combinatie met de voorziene 

leuningen. 
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3. Binnenmuren  
De metselwerken worden uitgevoerd in cellenbetonblokken/snelbouwsteen/betonblokken met grote 

draagkracht en/of thermisch en akoestisch isolerend vermogen. De tussenmuren van de kelders 

worden opgetrokken in betonblokken in zichtbaar metselwerk of in beton. 
 
4. Daken  
Op de platte daken is een bitumineuze dakbedekking (of EPDM) voorzien met onderliggende isolatie. 

De terrassen op platte daken worden voorzien van een bevloering in duurzame betontegels. 

Dakoversteken worden afgewerkt met gevelsteenstrips, beton of plaatmateriaal. 
 
5. Buitenschrijnwerk  
Het buitenschrijnwerk is uitgevoerd in een geanodiseerd thermisch onderbroken aluminiumprofiel van 

eerste kwaliteit. De beglazing is volgens studie epb onderverdeeld in drie types: 

- G-waarde = 0,50 (niet-zonwerend) 

- G-waarde = 0,35 (zonwerend/4-seizoens) 

- G-waarde = 0,26 (extra zonwerend hoogrendementsglas) en 0,8 

W/m2K Deze worden per type aangeduid op de ramenstaat. 

Ook is op deze ramenstaat weergegeven welke ramen van de handelspanden voorzien zijn van een 

ondoorzichtige raampartij voorzien van een folie. 

De gemeenschappelijke inkomdeuren en beglazing van handelspanden worden voorzien van 

veiligheidsglas. 
 
6. Isolatie  
- vochtisolatie 

De nodige voorzorgen tegen vochtigheid en water worden genomen. De balken en lateien boven 

vensters en deuren in de gevels worden afgewerkt met pe-folie/Diba-folie. Opstanden aan terrassen en 

funderingsmetselwerk kunnen dicht gebrand worden met roofing. 
 
- thermische isolatie  
De isolatie van de buitenmuren gebeurt met hoogwaardige PUR-platen (gedeclareerde 

warmtegeleidingscoëfficiënt D = 0,023 W/mK) , geplaatst in de spouw. De isolatie op de platte daken 

bestaat uit een plaat gecacheerd polyurethaan met dikte 20cm. De vloeren boven de kelder en 

boven volle grond worden voorzien van PUR. 
 
- akoestische isolatie  
De dubbelwandige scheidingsmuren tussen de entiteiten zijn voorzien van een akoestische isolerende 

mineraalwol. Ook bij de scheidingsmuren met de aangrenzende buren wordt akoestische isolerende 

mineraalwol toegepast. Voor de akoestische isolatie van de vloeren tussen de appartementen 

onderling, en tussen appartementen en handel, wordt een contactgeluidsisolatie voorzien. 
 

 

B. AFWERKING  
1. Kalkbepleistering 

Bepleistering wordt aangebracht op alle muren welke niet betegeld of in gevelsteen zijn uitgevoerd. 

Plafonds worden afgewerkt met een filmende gipslaag of met een fijne structuurpleister of in 

gispkartonplaten naargelang de gemaakte keuze. 
 
2. Binnenschrijnwerk  
Alle binnendeuren in de gemeenschappelijke delen zijn vlakke verfdeuren. Het zijn deuren met de 

vereiste brandweerstand conform de brandweervoorschriften. De inkomdeuren van de privatieve 

appartementen zijn voorzien in vlakke verfdeuren. Ze zijn voorzien van een binnen -en buitenkruk en 

een cilinder, welke wordt geïntegreerd in het sleutelsysteem. Ze hebben bovendien een 

brandweerstand van 30 minuten. De inkomdeuren zijn langs de binnenzijde van de appartementen 

onbehandeld. De buitenzijden van de inkomdeuren wordt afgewerkt naar de keuze van de architect. 

Inbouwkasten/meubilair zoals ze afgebeeld staan op de plannen zijn niet inbegrepen in de standaard 

aankoopprijs. Alle binnendeuren zijn te schilderen verfdeuren met honiggraatvulling (schilderwerken 

door zorgen van de koper). Hiervoor is een budget voorzien van 224 euro incl. BTW. De aankoop dient 

te gebeuren bij de leverancier die door de bouwheer zal worden aangeduid. De opgegeven prijzen 

dienen al basis om te verrekenen. 

 

3. Bevloeringen  
De  trappen  in  de  gemeenschappelijke  hal worden  uitgevoerd  in  beton  waarop, naargelang  de 
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eindkeuze van de architect, natuurstenen/keramische treden voorzien worden en/of in prefab beton. 

In de gemeenschappelijke inkomruimte is een harde bevloering voorzien in natuursteen of keramische 

tegels, aangepast aan de trapbekleding. In de appartementen zijn woonkamers, keukens, badkamers, 

inkomhallen, bergplaatsen en toiletten voorzien van een keramische tegelvloer met bijhorende plinten 

(behalve indien de muren getegeld zijn). De keramische vloer heeft een handelswaarde van 36 €/m2 

incl. BTW. Voor de bijhorende plinten is een budget voorzien van 11,5 €/lm incl. BTW.  
De slaapkamers worden op chape opgeleverd zodat de kopers hier volgens eigen keuze parket, 

laminaat of tapijt kunnen aanbrengen (rekening houdend met voorziene hoogte). Handelswaarde: 

36,00€/m2 incl. BTW. Plinten op chape zijn ten laste van de koper aangezien zij afgestemd dienen te zijn 

op het te plaatsen bevloeringstype. 

Raamtabletten en eventuele tussendorpels worden voorzien in natuursteen, soort aangepast aan de 

rest van de afwerkingsproducten. De raamtabletten hebben een dikte van 20mm en steken 25mm uit 

het muurvlak. Voor de raamtabletten wordt een budget voorzien van 181 €/lm incl. BTW. 

De levering en plaatsing gebeurt door aannemers die worden aangeduid door de bouwheer. 
 
4. Wandbekledingen  
In de badkamers worden de bad - en/of douchewanden tot plafondhoogte betegeld 

(handelswaarde: 36 €/m2 incl. BTW). Tegelwerken tussen keukenkasten zijn inbegrepen 

(handelswaarde: 36 €/m2 incl. BTW). De inbouwframes van de ophangtoiletten worden afgekast en 

ook betegeld (handelswaarde: 36 €/m2). 
 
5. Metaalwerk  
Leuningen, balustrades, geheel met draaipoorten, kader met gelaagd glas cfr. plannen worden 

uitgevoerd in thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating. De exacte kleurkeuze 

wordt besproken na overleg met architect. 
 
6. Elektrische installaties  
De juiste plaats van de lichtpunten en stopcontacten is gevisualiseerd op de technische plannen. 

Alle apparaten en leidingen, evenals de installatie, beantwoorden aan de norm voorgeschreven door 

de "Technische Reglementen der Elektriciteitsbedrijven in België". Een volledige elektrische installatie 

met inbegrip van verlichtingstoestellen van het gemeenschappelijk deel, binnen en buiten, wordt 

voorzien.  
Verlichting van de gemeenschappelijke ruimten, zowel binnen als buiten, worden geplaatst op de 

gemeenschappelijke meter. De kosten voor gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik worden verdeeld 

volgens bepalingen in de basisakte. 

Iedere woongelegenheid is voorzien van een aparte teller. Er zijn geen verlichtingsarmaturen voorzien in 

de woongelegenheden. 

De voorinvoer telefonie en teledistributie wordt voorzien. De individuele aansluitkosten worden door de 

koper met de nutsmaatschappij afgerekend. 

 
7. Sanitaire voorzieningen  
De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in gegalvaniseerde buis en/of kunststofbuis VPE of 

met kunststof beklede koperbuis. De afvoeren worden uitgevoerd in dikwandige PVC of polyethyleen. 

Ieder appartement beschikt over een apart afvoersysteem en een primaire verluchting. De kranen 

zullen verchroomde zijn en de warmwaterkranen bovendien van het type "ééngreepsmengkraan". In 

de badkamer worden porseleinen wastafels, geïntegreerd in een meubel, voorzien, een bad in 

acrylaatkunststof, allen met keramische ééngreepsmengkranen en automatische lediging.  
Douches worden uitgevoerd in acrylaat bak, thermostatische douchemengkraan en bijhorende 

omkasting/deuren in gematteerde transparante uitvoering (profielen in wit gemoffeld alu). Er worden 

geen badkamer- of toiletaccescoires voorzien omdat deze te smaakafhankelijk zijn. 

Toiletten zijn steeds van het ophangtype met ingebouwde waterreservoirs. In de toiletruimte wordt een 

porseleinen handenwasser en een koudwaterkraan voorzien. 

In de wasplaats wordt een dubbeldienstkraan voorzien met afvoer voor het aansluiten van een 

wasmachine. 

In de keuken is een ééngreepsmengkraan voorzien en een aansluiting koud water voor de vaatwasser. 

Er is een individuele waterteller voorzien voor elke woonentiteit. 

De toiletten worden doorgespoeld met een gemeenschappelijk regenwatersysteem. 
 
8. Verwarming  
De appartementen worden verwarmd met een modulerende en condenserende gaswandketel op 

aardgas, plaatstalen radiatoren en een dag-week thermostaat in de woonkamers. In de badkamers is 

steeds een decoratieve handdoekradiator voorzien met een thermostatische radiatorkraan. 

Het leidingnet tussen gaswandketel en radiatoren bestaat uit koperen WICU buis in een kunststof 
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mantel of uit een VPE/zuurstofdichte buis in een kunststof ribmantel. De gaswandgenerator is steeds 

KVBG-gekeurd en van het gesloten type (HR TOP hoogrendementsketel). Hij neemt geen zuurstof op uit 

de binnenruimte. 

De aard en het vermogen van deze toestellen worden na studie definitief bepaald volgens 

genormaliseerde transmissieberekeningen. 

Alle radiatoren worden uit de wand gevoed. 

Er is een individuele gasaansluiting voorzien voor elke wooneenheid. 
 
9. Schilderwerken  
Alle gemeenschappelijke delen worden afgewerkt of onderhoudsvrij geconstrueerd. De individuele 

residenties zullen "schilderklaar" worden opgeleverd en worden door zorgen van de kopers 

gedecoreerd. De plafonds en trappen in de traphal zijn uitgevoerd in natuurbeton of worden wit 

geschilderd. De gemetselde keldermuren worden niet geschilderd. 

 
10. Keuken  
Ieder appartement is voorzien van een keuken in krasbestendige kunststofplaat. De voorstelling van de 

keukens op de plannen zijn informatief. 

Keukens zijn uitgerust met volgende toestellen: 

a) Combi-microgolfoven 

b) Keramische kookplaat en tiptoetsen 

c) Dampkap 

d) Koelkast 

e) Vaatwasser met energieklasse A/A/A 

f) Spoelbak + ééngreepmengkraan 

Voor de keukeninvulling en toestellen wordt een bedrag voorzien zoals bepaald in tabel in bijlage. Het 

voorziene budget dient volledig opgenomen te worden bij de voorgeschreven leverancier. 
 
11. Parkeergarage  
De parkeergarage is ondergronds onder het gebouw gelegen en met de auto bereikbaar via de 

Lepelstraat. De poort is automatisch. Per autostandplaats wordt 1 handzender geleverd. Via de lift kan 

men, zonder zich buiten te moeten begeven, tot bij de autostandplaatsen komen. Er zijn open 

autostandplaatsen voorzien. 

De vloer van de parkeergarage is in grijs, direct na het storten, in de buitenlucht gepolierd beton. 

De verlichting in de parkeergarage wordt geregeld d.m.v. sensoren en een tijdsknop. Er worden 

onderhoudsstopcontacten voorzien, aangesloten op de gemeenschappelijke teller. De kopers kunnen 

volgens beschikbaarheid en prijs hun individuele autostandplaats kiezen. Eventuele individuele 

garageboxen worden uitgerust met een sectionaal poort in kleur naar keuze van de architect. 
 
12. Kelders  
Ieder appartement beschikt over een individuele bergruimte in de kelder die bereikbaar is met de trap 

en lift vanuit de gemeenschappelijke hal. In iedere berging is een lichtpunt zonder armatuur en een 

stopcontact voorzien, aangesloten op de individuele elektriciteitsmeters. Alle deuren van de privatieve 

bergingen zijn vlakke verfdeuren met houten omlijstingen (onbehandeld). Waar nodig worden 

zelfsluitende brandwerende deuren voorzien volgens de geldende normen. De vloer van de kelders is 

eveneens uitgevoerd in een in de buitenlucht, na het storten gepolierde beton. Vloeren van kelder en 

parkeergarage dienen beschouwd als constructief element en kunnen esthetische onvolkomenheden 

vertonen. 
 
13. Buitenaanleg  
Gelijkvloerse paden naar de toegangsdeuren worden verhard met sierbetonklinkers en of arduinen 

tegels. 
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