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Projectvoorstelling
Ligging en project in een notendop
Project Schalkhoven is gelegen in de rustige Burgemeestersstraat 3-5, 3870 in MechelenBovelingen/ HEERS. Op een steenworp van de N3 en op 5 minuten van de E40 Luik-Brussel.
Op 15 minuten van Sint-Truiden en op nog geen 30 minuten van Hasselt of Luik.
Dit groene en energiezuinige nieuwbouwproject omvat twaalf luxe-appartementen met
ondergrondse parking, ruime terrassen en uitzicht op tuin en achterliggende velden. De
terrassen op het gelijkvloers hebben een private tuin. Het gebouw is uitgerust met
zonnepanelen en vloerverwarming.

Historiek
Het project Schalkhoven is genoemd naar Jan van Schalkhoven. Hij is de oudste gekende
eigenaar van Bovelingen, toen ook Schalkhoven genaamd, gelegen in het zuiden van de
gemeente. Jan Van Schalkhoven wordt in 1390 vermeld als bezitter van het Kasteel van
Bovelingen, gelegen aan de Altenastraat 39-43 in Mechelen-Bovelingen.
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Projectontwikkelaar
PK Construct & Consulting heeft meer dan 20 jaar ervaring als
bouwpromotor en ontwikkelaar van tientallen grote en kleine
vastgoedprojecten in Vlaams-Brabant, Limburg en Luik. Bent u op zoek
naar uw droomwoning of wilt u slim investeren in vastgoed? Maar hebt
u zelf niet de behoefte of tijd om een bouwproject van begin tot eind in
detail op te volgen en te coördineren? PK Construct & Consulting realiseert en verkoopt zowel
woningen als appartementen en ontwikkelt ook verkavelingen van a tot z.
PK Construct & Consulting wil u de meest efficiënte totaaloplossing bieden, waarbij kwaliteit
en vakmanschap de kernwaarden zijn. We ontwikkelen projecten voor ieders budget en
respecteren steeds natuur en omgeving bij de bouw ervan. Met één direct aanspreekpunt
streven we bovendien naar een persoonlijke service, met als doel een tevreden koper.

Architect
X-act is een jong en dynamisch architectenbureau uit Diepenbeek met een
specialisatie voor moderne architectuur. X-act staat onder meer voor
nauwkeurigheid en stiptheid. De architecten van X-act zijn ervan overtuigd dat elk
project een doordachte en kwalitatieve aanpak verdient. Om tot een goed
eindresultaat te komen, combineren ze verschillende objectieve factoren
waaronder: omgeving, budget en licht, maar ook subjectieve factoren zoals
aanvoelen, warmte, welbehagen. De architecten streven steeds naar tijdloze en
duurzame
ontwerpen.

Ruwbouwwerken
Grondwerken
De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig
de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieurs. De werken omvatten alle grondwerken,
nodig voor het uitgraven van funderingen, rioleringsbuizen en –putten. Waar nodig wordt het
terrein rond het gebouw op het gepaste niveau gebracht, volgens de aanduidingen op de
plannen.
Overtollige grond wordt afgevoerd conform de geldende reglementering van de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De verkoper voorziet ook aanleg van de tuin
achterliggend aan het gebouw, tevens ook de parkings en aanleg plantsoenen voor en opzij
van het gebouw. Er zal een haag voorzien worden aan beide kanten van het volledige perceel.
Na de voorlopige oplevering van de algemene delen zal dit gedeelte (tuin en bijhorigheden)
worden overgedragen aan de vereniging van mede-eigenaars (VME).

Buitenmuren
De buitenmuren worden opgetrokken in gevelsteen Nelissen Rodruza Super Wit
WF50 210/100/50,
Dit is een handvormgevelsteen volgens norm NBN EN771-1.
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Binnenmuren
De dragende binnenmuren worden gemetseld of gelijmd in gebakken steenmateriaal of in
kalkzandsteen. In de spouwmuur wordt een isolatie voorzien in harde PUR-platen met een
dikte van minimum 100mm, overeenkomstig de EPB studie.

Bepleistering
Alle muren worden bepleisterd, deze zijn klaar voor de schilder. Ook de plafonds worden
bepleisterd. De pleisterwerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst. Nota: Er wordt
op gewezen dat kleine scheurtjes kunnen optreden tussen materialen van verschillende aard
(door het verschillend uitzettingsgedrag van de materialen). Deze kleine scheurtjes brengen
de stabiliteit van het gebouw helemaal niet in het gedrang en moeten als zodanig door de klant
aanvaard worden. De scheurtjes kunnen de oplevering van de werken niet verhinderen en
kunnen niet het voorwerp zijn van enige schadevergoeding.

Buitenschrijnwerk
De buitenschrijnwerkerij wordt uitgevoerd in schrijnwerk aluminium, met een thermische
onderbreking, incl. dubbele beglazing.
K-waarde van het glas minimaal norm 1.0 in functie van energieprestatieregelgeving (EPB),
hang- en sluitwerk zijn inbegrepen. RAL-kleur is 9005, diepzwart en dit voor alle woningen. De
voordeurgehelen zijn aluminium (vliegenramen zijn niet standaard voorzien maar kunnen
apart bijbesteld worden).

Dakwerken
Er is een plat dak voorzien met EPDM type IKO base Quadra F/SA + IKO Carbon (APP)
waterdichtingsmembraam, 10+5 jaar waterdichte verzekerde garantie.
De hanggoten worden voorzien in zink anthra 8*8
Er zal een dampscherm voorzien worden alsook de beste isolatie van 16 cm dikte, met een
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0.022 W , 2 de laag geschrankt geplaatst. Isolaties in regel
met EPB wetgeving.

Terrassen
De ruimte voor het terras wordt door de verkoper voorzien, indien de vloer binnenin ook
voorzien is voor buitengebruik kan deze op het terras doorlopen, dit geeft een enorm ruimtelijk
gevoel.
De appartementen op het gelijkvloers hebben naast het terras ook een private tuin, deze zal
aangelegd worden met gazon en afgebakend worden met een haagje zodat er een duidelijke
afscheiding is tussen de verschillende tuintjes, het gemeenschappelijk gedeelte en de buren.
Groenaanplanting van het gemeenschappelijk gedeelte is voorzien door de verkoper. De
verkoper zorgt voor het nivelleren van het terrein, de beplantingen, inzaaien van het gras en
de hagen.
Na de voorlopige oplevering zal zowel het private gedeelte als het gemeenschappelijk
gedeelte overgedragen worden aan de vereniging van mede-eigenaars (VME).
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Afwerking
Vloeren
Alle ruimtes worden voorzien van een keramische tegel, te kiezen door de klant bij ofwel:
- OTHER SIZE by SCHELFHOUT BELGIUM – Rue de l’avenir 18 – 4530 Villers-le-Bouillet +32(0)473 13 07 86 - vragen naar Laurence De Vuyst
- VERBEEMEN TEGELSERVICE – Stationsstraat 240 – 3110 ROTSELAAR - +32(0)16
44.85.18 – info@verbeementegelservice.be – vragen naar Bart Verbeemen
voor een waarde van € 30/m² BTW exclusief. Bijhorende plinten worden voorzien in steen of
MDF (onbeschilderd), naar keuze van de koper.
Als de klant duurdere tegels bestelt, geeft dit aanleiding tot een verrekening, ook voor de
plinten. We voorzien een snijverlies van 15% voor tegels tot en met 60 cm op 60 cm. Indien
duurdere of goedkopere tegels worden gekozen, wordt ook met dit snijverlies rekening
gehouden. Bij de eventuele plaatsing van een parket (niet voorzien) dient men rekening te
houden met een lange droogtijd van de chape om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen
en een goede uitvoering te garanderen. Bij de plaatsing van een parket dient men tevens
rekening te houden met een chape die lager ligt dan bij de gewone vloeren. Het is dan ook
zeer belangrijk om deze voorkeur van parket snel door te geven. Er moet rekening gehouden
worden dat er overal vloerverwarming komt!
Indien de koper opteert voor een andere vloer dan een keramische tegel (natuursteen, parket,
…), of indien de koper een ander formaat kiest groter dan 60 x 60 zal er voor de PLAATSING
een meerprijs worden aangerekend (bijvoorbeeld bij een keramische parkettegel). Hetzelfde
geldt voor bepaalde legpatronen (Romeins verband, diagonaal legpatroon, …) alsook voor
parkettegels.

Wandtegels
In de badkamer worden wandtegels voorzien voor een waarde van € 30/m², exclusief BTW,
dit rondom de plint (+-40 cm) van het bad (indien voorzien) en het gedeelte muur waarmee het
bad in aanraking komt tot op plafondhoogte (of de gewenste hoogte) .
De douchewanden komen telkens tot plafondhoogte. Alle andere wanden worden standaard
niet betegeld. Als de klant duurdere tegels bestelt, geeft dit aanleiding tot een verrekening.
Eveneens wordt er hier rekening gehouden met een snijverlies van 15%. Het standaard
formaat voor wandtegels voorzien is 30x60 of 60x60. Als de koper een ander formaat kiest,
geeft dit aanleiding tot een verrekening (supplement) in de plaatsing.

Dorpels
Er worden raamdorpels aan de buitenzijde voorzien in arduin (blauwe steen) of alu afwerking
ramen . Aan de binnenzijde worden venstertabletten voorzien in natuursteen (blauwe steen,
marmer, composiet, ed.) naar keuze van de koper. De koper wordt door de verkoper ten
gepaste tijden uitgenodigd om zijn keuze te maken.

Binnenschrijnwerk
De omlijsting en afkasting van de deuren op de appartementen zijn inbegrepen in watervast
MDF, inclusief 3 scharnieren. Evenals de deurbladen inbegrepen zijn, zijn een slot en een
aluminium kruk met bijbehorende sleutels inbegrepen.
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De binnendeuren zijn naar keuze van de koper. De binnenbladen zijn niet in celrooster maar
het betere en zwaardere “tubespaan”. In de basis worden deze deuren gelakt aangeboden
(standaard wit).
Mits meerprijs kan ook gekozen worden voor fineer eiken deuren mits toeslag van 100 €/deur
exclusief btw.
Er zijn zwarte sloten, scharnieren krukken voorzien op de deuren.
In de kelders/bergingen zijn RF30 onbeschilderde deuren voorzien wel afgewerkt met MDFkassement, deurlijst en klink in rvs.
De binnendeuren zijn te kiezen bij:
Stevens Houttechniek - Lichtenberglaan 2030 - 3800 Sint-Truiden - +32(0)11 69 10 10 info@stevenstrappen.be - vragen naar Robin Smets

Schilderwerk
Er zijn geen schilder- en behangwerken voorzien.

Berging / inbouwkasten
Indien er op een plan een ruimte benoemd is als ‘berging’ is enkel de ruimte op zich voorzien,
niet de inbouwkastenIn deze berging worden de meeste technieken geplaatst, zoals CV
wandketel, ventilatie, collectoren, uitgietbak. Er is ook plaats voorzien voor een wasmachine
en condenserende droogkast.

Technische installaties
Nutsvoorzieningen
Ieder appartement heeft zijn eigen aardgas-, elektriciteit- en waterteller. De kosten voor het
plaatsen en aansluiten van de installaties en het indienststellen van de diverse installaties en
keuring (elektriciteit + gas + water) zijn ten laste van de verkoper.
De definitieve aansluitingen zullen door de aannemer aangevraagd worden door middel van
een volmacht van de koper. Zo niet dient de koper zijn aansluitingen zelf aan te vragen. Deze
volmacht wordt overgedragen bij de ondertekening van het lastenboek. Telefoon en
kabeldistributie dienen persoonlijk aangevraagd te worden door de koper van de woning,
keuze tussen Proximus en Telenet.

Centrale verwarming
De woning wordt uitgerust met een individuele hoogrendementsketel met vloerverwarming op
gas (type Viessmann of Vaillant). Er wordt vloerverwarming voorzien in alle ruimtes van het
appartement met verschillende regelbare zones of verwarmingskringen.
In de leefruimte wordt één thermostaat voorzien. Deze installatie wordt gekeurd door de
verkoper op kosten van de verkoper.

Ventilatie
Een ventilatiesysteem type D merk Vasco is inbegrepen in de prijs. De unit van dit systeem
wordt aan het plafond of zijwand in de berging geplaatst of de daartoe toegewezen plaats
volgens stabiliteitsstudie en EPB-studie (kan ook in een daartoe voorzien technisch luik zijn
binnen het appartement). Via het systeem D worden alle ruimtes afgezogen, gefilterd en wordt
de warmte onttrokken en gerecupereerd.
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Individuele zonnepanelen
Op de elk dak zullen er minimaal vier en maximaal acht zonnepanelen geplaatst worden per
appartement volgens resultaat van de studie van de EPB. Deze zullen op een draagstructuur
optimaal zuidgericht geplaatst worden op het platte dak voor een maximaal rendement.
Deze zullen ook genummerd worden overeenkomstig met het huisnummer zodat achteraf
geen discussie mogelijk is wie welke panelen in eigendom heeft.
De individuele teller van elk app is verbonden met zijn specifieke 4/8 zonnepanelen. Indien er
meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt dan zal de teller terugdraaien en deze
elektriciteit zal dan op het publieke net verdeeld worden (in het geval van conventionele
tellers). Indien er digitale tellers geplaatst worden is dit niet het geval. Toch zal deze zonneenergie een groot positief effect hebben op het private elektrische verbruik van elke
eigenaar/bewoner/huurder. Er zullen ook 4 PV-panelen geplaatst worden voor
gemeenschappelijk gebruik, algemene tellers verlichting gangen, garages etc.

Sanitaire installatie
Een bedrag van 60 € (btw inclusief) per m² netto oppervlakte van het appartement (exclusief
terras) is voorzien voor sanitaire toestellen (toilet, bad, douche, badkamermeubel…). Als het
voorziene budget overschreden wordt, zal de meerprijs extra gefactureerd worden voor de
oplevering. Elke badkamer is voorzien van een bad en/of douche en dubbele lavabo met
spiegelkast met bijhorende kolomkast(en).
Bijvoorbeeld: een appartement van 100 m² exclusief terras heeft recht op een budget van
6.000 € (btw inclusief) aan sanitaire toestellen.
Het meubilair en de sanitaire toestellen dienen gekozen te worden bij:
DEAPLUS - Kuringersteenweg 186 - 3500 Hasselt – Telefoon: 011/22.04.10 –
hasselt@deaplus.be - contactpersoon: Robby Goyvaerts - robby.goyvaerts@deaplus.be
De verkoper voorziet een vorstvrije buitenkraan op het terras. In de berging is een uitgietbak
(K/W) voorzien.
De voorziene opstelling van het sanitair kan steeds worden aangepast naar de wensen van
de koper zolang de bouwfase nog niet is aangevat.

Elektrische installatie
De elektrische installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van
de maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal goedgekeurd worden door een
erkende controledienst. De keuring is ten laste van de verkoper.
Een installatieschema met lichtpunten, internet, TV en stopcontacten wordt ter beschikking
gesteld aan de koper bij aankoop en in samenspraak aangepast naar wens van de koper.
De meerprijs voor extra stopcontacten, lichtpunten, enz. kan door de koper vooraf worden
gevraagd bij de verkoper.
Standaard is ook verlichtingsarmatuur voorzien in de garageberging alsook internet en TV op
elke slaapkamer.
De voorzieningen kunnen steeds naar wens aangepast worden op voorwaarde dat deze fase
(leggen van de elektrische leidingen) nog niet is aangevat en mits verrekening van de
meerprijzen.
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Keuken
Een bedrag van €135 (inclusief BTW), per m² oppervlakte (m² appartement zonder terras) voor
de keuken is voorzien bij:
DEAPLUS - Kuringersteenweg 186 - 3500 Hasselt – Telefoon: 011/22.04.10 –
hasselt@deaplus.be - contactpersoon: Robby Goyvaerts - robby.goyvaerts@deaplus.be
Bijvoorbeeld: een appartement van 110 m² (exclusief terras) heeft recht op een budget van
€14.850 (incl. BTW). Bij deze leverancier wordt er aan de koper een basisopstelling
voorgesteld. Hierin zijn voldoende kasten voorzien, eventueel een eiland, en zijn alle toestellen
inbegrepen (vaatwasser, kookplaat, dampkap met koolstoffilter, onderbouw spoelbak,
koelkast, heteluchtoven, microgolfoven). Standaard is er een composiet werkblad voorzien,
kleur te kiezen binnen het gamma. In de koelkast is standaard geen vriesvak voorzien, alle
toestellen zijn van het merk AEG of vergelijkbare kwaliteit.
De uiteindelijke kleur, opstelling en materiaalkeuze wordt volledig bepaald in samenspraak
met de koper. Als het voorziene budget overschreden wordt, zal de meerprijs extra
gefactureerd worden voor de oplevering.

Opties
Aanpassingen zijn altijd mogelijk op vraag van de klant mits de betrokken fase nog niet is
aangevat en steeds met goedkeuring van de verkoper. De meerprijzen zullen voor
ondertekening gecommuniceerd worden.
●

●
●

●

●
●
●

●

De plaatsing van de vloer, plinten, wandtegels, deur –en raamdorpels en sanitaire
toestellen zijn inbegrepen in de totale prijs voor zover standaard materialen, plaatsing
en afmetingen gekozen worden en voor zover deze materialen voorzien zijn in het
lastenboek.
Bij de keuken en het binnenschrijnwerk is ook de plaatsing in de prijs inbegrepen.
Private decoratiewerken zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. De koper kan zijn
eigendom naar keuze afwerken binnen de voorschriften. Met private decoratiewerken
wordt bedoeld: het schildervlak maken van de muren en plafonds, het schilderen of
behangen, de meubels en inbouwkasten, gordijnen, verlichtingsarmaturen, ook al zijn
ze op het plan wel voorzien.
Krimp- en zettingsbarsten, voorzien door de normale zetting van het gebouw, is geen
reden tot uitstellen van betaling en ressorteert niet onder de verantwoordelijkheid van
de bouwheer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het
gebouw. Het is aangeraden om de muren niet onmiddellijk te schilderen en achteraf
een scheuroverbruggende verf, behang of vlies te gebruiken.
Dit verkoopslastenboek heeft voorrang op de plannen.
De 3D-voorstellingen gebruikt voor marketingdoeleinden houden geen beloftes in. Dit
lastenboek geldt steeds als definitie.
De bouwheer behoudt zich het recht voor sommige materialen, die voorwerp uitmaken
van dit lastenboek, te vervangen door gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen
minwaarde hebben tegenover de oorspronkelijke voorziene materialen. Dit in geval de
beschreven materialen niet tijdig geleverd kunnen worden door gevallen van
overmacht of andere; of door eventuele vereisten van de architect (esthetiek,
constructieve onverenigbaarheid met andere materialen, enz.).
Afgifte sleutels: de sleutels van de woning worden overhandigd bij de voorlopige
oplevering en nadat alle rekeningen betaald werden.
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●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●

De kopers van de woning mogen nooit zonder begeleiding/toestemming de werf
betreden. Indien zij dit toch doen, is dit op eigen risico.
Er is een werfbezoek gepland onder begeleiding van de verkoper in de fase tussen het
uitslijpen van de elektriciteit en de pleisterwerken. De koper wordt hiervoor tijdig
uitgenodigd.
Indien is overeengekomen dat de koper een aantal werken zelf zal uitvoeren
(bijvoorbeeld bij aankoop van een ruwbouwwinddichte woning), mogen deze werken
enkel uitgevoerd worden na de oplevering van de woning.
Een offerte voor een eventueel gevraagd meerwerk door de koper, dient steeds aan
de verkoper te worden terugbezorgd, voorzien van handtekening. Deze dient als basis
om de bestelling en uitvoering van het werk te garanderen.
Indien de koper bepaalde supplementen (meerwerken) kiest, dient hiervoor een
bestelbon afgetekend te worden. De facturatie van deze supplementen gebeurt op
volgende wijze: supplementen m.b.t. ruwbouw, worden gefactureerd samen met één
van de eerste schijven. Supplementen m.b.t. de binnenafwerking worden gefactureerd
vanaf fase ‘ruwbouw winddicht’, en wanneer de bestelbon definitief is bevestigd door
de koper.
Elk app heeft zijn eigen kelder/berging op verdiep -1.
Er zal een gemeenschappelijke fietsenberging voorzien worden.
Alle eigenaars zullen stemrecht hebben volgens de basisakte in de Vereniging van
Mede-eigenaars (VME)
Het huishoudreglement zal opgemaakt worden na verkoop en ingebruikname van het
pand en zal door iedereen gerespecteerd moeten worden, de eigenaars-verhuurders
zijn verantwoordelijk voor hun huurders.
Iedere eigenaar zal twee afstandsbedieningen ontvangen voor de automatische
sectionale garagepoort in de kelder (Bijbestellen is mogelijk)
Er zal een sleutelplan worden opgemaakt zodat met gelijksluitende sloten (1 sleutel
voor toegang gang, app, berging, garage) kan gewerkt worden.

Fasering verkoopfacturatie
●
●
●
●
●
●
●
●
●

* 10% bij de aanvang van de werken,
* 10% na het leggen van de vloerplaat van de kelder;
* 10% na het leggen van de betonvloer- kelderwanden onder het gelijkvloers;
* 10% na het leggen van de betonvloer onder de eerste verdieping;
* 10% na het leggen van de betonvloer onder de tweede verdieping;
* 10% na het plaatsen van het dak;
* 10% na het plaatsen van de ramen;
* 10% na het plaatsen van de deuren
* 10% bij de voorlopige oplevering.

Opmerking: indien de werken reeds gestart zijn, zal bij het tijdstip van
ondertekening/akte, de fase waarin de bouw zich op dat moment bevindt,
gefactureerd worden samen met de grondwaarde.

Bij de akte/oplevering zal een volledig postinterventiedossier en EPB-dossier worden
overhandigd aan de kopers.
Toevoeging aan dit lastenboek het plan voor elektriciteit, badkamer en keuken betrekking
hebbende op het/de aangekocht(e) appartement(en) zoals standaard voorzien is.
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