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Voorstelling project ‘De Punder’ 
PLUSPUNTEN 

+ BEN-woning 
+ rustige, groene omgeving 
+ ruime woonoppervlakte 
+ inpandige garage/carport (2 wagens) 
+ volledig afgewerkte oplevering  
+ hedendaagse architectuur 
+ Wet Breyne van toepassing 

 
ALGEMEEN 
Residentie ‘De Punder’ is gelegen op de hoek van de Groenstraat en de Pundershoekstraat, in de 
deelgemeente Eksel, midden in Bosland. De percelen variëren tussen 4A52 en 6A71, en zijn 
bestemd voor halfopen bebouwingen. 
  
Dit nieuwbouwproject bevindt zich op korte afstand van o.a. een school, sporthal, warme bakker, 
enz. Goede bereikbaarheid met omliggende gemeenten en goede aansluiting met de N74 
Eindhoven-Hasselt. 
 
Een unieke en hedendaagse architectuur, waarbij de focus ligt op contact met de tuin, lichtinval, 
openheid. 
 
Deze residentie bestaat uit 6 ruime woningen met een ruim woonoppervlak (tussen ca. 150m2 en 
180m2) en een inpandige garage of inpandige carport. Alle woningen beschikken over een ruime 
leefruimte, een bureelruimte voor de telewerkers, 3 slaapkamers, en 2 badkamers (uitgezonderd lot 
3 en 4, die hebben 1 badkamer). 
 
Elke woning wordt volledig afgewerkt conform het lastenboek en schilderklaar opgeleverd.  
 
 
KORTING OP ONROERENDE VOORHEFFING (zie ook 3.5.2 op pagina 13) 
*korting van 50% bij E-peil van max. E20 (korting van 5 jaar) 
*korting van 100% bij E-peil van max. E10 (korting van 5 jaar) 
 
REALISATIE 
Residentie ‘De Punder’ is een realisatie van TEM Projects bvba. 
 
 
INFO & VERKOOP 
Wilt u graag meer weten over deze moderne woningen? Contacteer ons dan voor vrijblijvende info! 
 
Immosign+ bv 
Dorpsstraat 15, 3950 Bocholt 
Tel. 089 / 87 03 67 
info@immosign-plus.be  
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1. BETROKKEN PARTIJEN 
 
Bouwheer 
TeMprojects bvba 
Vinkstraat 32 
B-3950 BOCHOLT 
 
Architect 
Architectenbureau Ilse Verbeek 
Hemelrijkstraat 61 
B-3630 Maasmechelen 
 
Ingenieur Stabiliteit-EPB-Technieken-Veiligheidscoördinatie 
Studiebureau Lismont 
Vinkenstraat 19 
B-3582 Koersel 
 
Energie Rapport CommV – Jan Rijken 
Knapenhoef 23 
3920 Lommel 
 
 

 

Hoofdaannemer     Grondwerken 

KP Algemene Werken     Cofrax bv 
Waterlozeweg 129     Rueelstraat 9 
3680 Maaseik      3680 Maaseik 
 
Dakwerken      Buitenschrijnwerk 
JC Dakwerken      Rakoma NV 
Weverstraat 61      Maastrichtersteenweg 163 
3941 Eksel      3680 Maaseik 
 
Technieken HVAC / sanitair / elektriciteit   Vloeren    
Optima Solution      TVH nv 
Lindelheidestraat 13     Steenweg Wijchmaal 29 
3900 Pelt       3990 Peer 
Tel. +32 (0) 473 456 823    Tel. +32 (0) 11 3 20 14 
info@optimassolution.be     info@tvhnv.be 
www.optimasolution.be    www.tvhnv.be  
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Interieurbouw 
BP Interieur Design 
Leuerbroek 2036 
3640 Kinrooi 
Tel. +32 (0) 499 32 56 57 
info@bpinterieurdesign.be  
Afspraak maken kan via het contactformulier op de website: www.bpinterieurdesign.be/contact 
 
 
 
 
 
Vastgoedmakelaar – info & verkoop 
Immosign+ bv 
Mevr. Nicky Schops (BIV 512097) 
Dorpstraat 15 
3950 Bocholt 
Tel. 089 / 87 03 67 
info@immosign-plus.be – nicky@immosign-plus.be 
www.immosign-plus.be 
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2. ALGEMEEN 
Type Bouw:  Half Open 

Type Kelder / Garage:  Vloerplaat 

Woning te bouwen te: Pundershoekstraat en Groenstraat, Hechtel-Eksel 

 

2.1 Algemeen 
2.1.1. De kosten van de basisakte worden bij ondertekening van de aankoopakte bij de notaris 

Indekeu-Tyskens, Maaseikerlaan 71 te 3680 Maaseik, door de bouwheer aan de koper 
aangerekend. (Raming € 3.500 - € 3.650). 

2.1.2. De kosten voor het aansluiten op nutsvoorzieningen en voor het plaatsen van de meters 
worden bij ondertekening van de aankoopakte bij de notaris Indekeu-Tyskens, Maaseikerlaan 
71 te 3680 Maaseik, door de bouwheer aan de koper aangerekend. (Raming € 3.500 ). 

2.1.3. De leveringscontracten voor water, gas, elektriciteit en teledistributie worden te zijner tijd door 
de bouwheer gecoördineerd, maar op naam en voor rekening van de koper afgesloten. Het 
verhuizen van een bestaand telefoonnummer wordt niet door de bouwheer gecoördineerd. 

2.1.4. De woningen voldoen aan een energiepeil van E20 of lager. 

2.1.5. De bouw geschiedt overeenkomstig plannen van architect en ingenieursbureau en 
lastenboek. De bouwheer maakt echter voorbehoud te aanzien van afwijkingen of wijzigingen 
die het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven en/of 
het niet beschikbaar zijn / wijzigingen van grondstofmaterialen / grondstofprijzen. 

2.1.6. Daar waar merknamen aangegeven zijn, dient gelezen te worden “merknaam of gelijkwaardig” 
De maten en oppervlaktes die op de tekening staan blijven “circa” maten. 

2.1.7. Getekende kasten, meubilair e.d. zijn enkel ten titel van indicatie aangeduid en zijn niet 
bindend. 

2.1.8. Aan renders en 3D-tekeningen kunnen geen rechten worden verleend en dienen enkel ter 
indicatie en zijn niet bindend. 

2.1.9. Normale krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw of 
door differentiële werking tussen de verschillende materialen, vormen geen reden tot niet 
accepteren van een oplevering. 
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2.1.10. Kopers mogen nooit zonder begeleiding de werf betreden; indien zij dit toch doen is dit op 
eigen risico en kan noch bouwheer, noch het bouwbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor 
enig mogelijk letsel. 

 
Betreden van de werf zonder toestemming is volledig op eigen risico aangezien de 
verzekering van de bouwheer en/of aannemer hierop geen dekking geeft. 

2.1.11. De koper wordt volledig ontzorgd, alle bouwadministratie wordt door de bouwheer 
uitgevoerd. In de vermelde prijzen zijn de kosten van de architect, EPB-verslaggeving en 
veiligheidscoördinatie inbegrepen. Wijzigingen op verzoek van de koper kunnen aanleiding 
geven tot het aanrekenen van supplementaire erelonen van de architect. 

 

2.2 Keuze van leveranciers, onderaannemers en bouwmaterialen  
 
Er wordt aan de koper een volledig afgewerkte, schilderklare woning aangeboden zoals verder 
beschreven in dit lastenboek. De koper zal binnen dit afwerkingsbudget zijn keuze maken bij de door 
de bouwheer aangeduide leveranciers. 
 
De bouwheer doet beroep op de klantenbegeleider om deze keuzes in goede banen te leiden en 
het financiële overzicht te bewaren. Gelieve met de leveranciers / onderaannemers steeds op 
voorhand een afspraak te maken om onnodig wachten te voorkomen. In de meeste toonzalen is er 
slechts één contactpersoon. 

De koper maakt zijn keuze bekend, binnen de 30 kalenderdagen, nadat de verkoper om deze keuze 
heeft gevraagd. Indien de koper zijn keuze niet tijdig bekendmaakt, kan dit aanleiding geven tot het 
verlengen van de contractuele uitvoeringstermijn.  
 
Indien de koper een materiaal- en/ of techniekkeuze maakt die afwijkt van wat voorzien is in het 
lastenboek, zal het prijsverschil het voorwerp uitmaken van een prijswijziging van de overeenkomst. 
Deze meer-of minwerken kunnen enkel uitgevoerd worden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 
aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Minprijzen worden niet terugbetaald aan de koper. 
Door een belangrijke wijziging aan te brengen ziet de koper af van zijn afgesproken opleveringsdatum.  
 
Indien de koper een andere leverancier of onderaannemer wenst te kiezen, heeft hij hiervoor steeds 
de toestemming nodig van de bouwheer. Voor de werken die de koper zelf uitvoert of door een derde 
laat uitvoeren, zal hij 70% van het voorziene budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering 
gebracht worden van de laatste schijf.  
 
Werken die de koper zelf uitvoert of door een derde laat uitvoeren zullen slechts na de voorlopige 
oplevering en na betaling van de gehele prijs kunnen gebeuren. De promotor draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid betreffende de organisatie en coördinatie over de door de koper aangestelde 
leveranciers en onderaannemers. 
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2.3 Werfinrichting 
Alle benodigde werfomheiningen, werftoilet, gevelsteigers, werflokaal, bouwkranen,….. 
worden voorzien in deze post. De aannemer brengt alle benodigde bouwmaterialen ter 
plaatse om de bouwwerken aan te vatten. De opdrachtgever (=bouwheer) staat in voor het 
tijdig voorzien van de voorlopige aansluiting op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Het 
geleverde water dient voldoende zuiver te zijn, en de elektriciteit met een voldoende 
stroomsterkte. De aansluitkosten en verbruikskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.  

2.4 Grondwerken 
 Grondwerken worden uitgevoerd conform plan architect door firma Cofrax bv, Maaseik. De 

uitgegraven grond wordt op de bouwplaats gestockeerd om nadien te gebruiken voor 
wederaanvullingen. De overtollige grond wordt NIET afgevoerd. De aardingselektrode wordt 
aangebracht en komt boven ter hoogte van de teller. Deze wordt geplaatst rondom de 
volledige omtrek van de woning tot aan de meterkast.  

 In functie van de grondsondering zal de funderingsmethode aangepast moeten worden. 

2.5 Rioleringswerken 
 Deze post omvat alle ingegraven elementen voor het verzamelen, afvoeren naar de openbare 

riolering en/of het voorafgaandelijk behandelen van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en 
regenwater, afkomstig van de diverse standleidingen, afvoerleidingen alsook 
behandelingsputten van een gebouw. Het volledig rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in PVC, 
BENOR-gekeurd met de aangepaste diameters, en nodige rubber dichtingen. Voorzien van 
de nodige leidingen, toezichtkamers en andere hulpstukken. De nodige toezichtbuizen met 
schroefdoppen worden voorzien. Deze bevinden zich buiten het gebouw om eventuele 
onderhoudswerken en/of verstoppingen te kunnen uitvoeren. De afvoer van de toiletten 
worden volledig gescheiden van het sanitaire circuit tot na de dubbele controleput, waarbij 
de beide kamers nogmaals gescheiden worden door een reukafsluiter zodat geurhinder 
wordt vermeden. 

 Er wordt een regenwaterput (6000 ltr) en een infiltratieput (1000 ltr) voorzien. De aansluiting 
op het openbare rioleringsnet is niet voorzien. Nutsvoorzieningen worden gelegd tot aan de 
straat. Ook de energiebocht voor het binnenkomen van de nutsvoorzieningen is inbegrepen. 
Er is geen septische put voorzien. De riolering wordt ook gekeurd zodat een werkende 
installatie wordt afgeleverd. 
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3. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 

3.1 Ruwbouw 
3.1.1. Funderingsplaat 

 De funderingsplaat is voorzien van dubbele wapening, bijhorende energiebocht en is aan de 
onderkant geïsoleerd met 10cm Rovatherm XPS isolatie. 

3.1.2. Opgaand metselwerk 

 De buitenmuren worden uitgevoerd in gevelsteen type Borlo dunbed metsel/lijmwerk. Wit 
buitenpleisterwerk (Crepi) en gevelbekleding die aanleunt bij een bruine houtkleur.  

3.1.3. Binnenmuren 

 De binnenmuren van het gelijkvloers en verdieping worden opgetrokken in gebakken 
snelbouwsteen. De dikte van deze muren bedraagt 10-14cm niet-dragende en dragende 
muren. Het binnenspouwblad bestaat eveneens uit gebakken snelbouwsteen van 14cm 
voorzien van een ventilerende spouw. 

3.1.4. Draagvloeren 

 Voor de verdiepingsvloeren worden geprefabriceerde betonnen welfsels gebruikt. Deze 
worden geplaatst volgens het legplan van de ingenieur en fabrikant. De nodige 
bijlegwapening en betonnen druklagen worden geplaatst naargelang de overspanningen en 
aanwijzingen van de fabrikant of betoningenieur.  

3.1.5.  Raam- en deurdorpels 

Deur- en raamdorpels zijn voorzien in blauwe drooggeschuurde hardsteen (5cm dikte) 
voorzien van een lekgroef.  

3.1.6.  Muurisolatie 

 In de spouw worden 12 cm PUR-platen voorzien als isolatie die met spouwhaken worden 
verankerd aan de dragende muur.  

3.1.7. Trappen 

De verdiepingen worden voorzien van gestorte trappen. Trappen worden bekleed met 
keramische tegels. 
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3.2 Dakwerken 
3.2.1. Daken 

De betonnen / platte daken worden als volgt uitgevoerd: 
 -hellingsbeton met circa 2 cm per lm 
 -PIR isolatieplaten 16 cm 
 -dampscherm van polyethyleen 
 -dakbedekking van roofing 
 
3.2.2. Dakafwerking 

Daken worden afgewerkt met aluminium dakrandprofielen in RAL kleur conform opgave van 
de architect. Daar waar nodig worden waterdichte verbindingen gemaakt en daken worden  

3.2.3. Dakdoorvoeren 

In het dak van de woningen de schouwen en kanalen aanbrengen voor: 
   - afvoer van individuele mechanische ventilatie units 
 
3.3 Isolatie 
3.3.1.      Akoestisch isolatie 

Tussen de ankerloze woningscheidende wanden wordt 5 cm minerale wol aangebracht. 

De verdiepingsvloeren worden voorzien van een zogenaamde zwevende vloer welke als volgt 
wordt uitgevoerd: 

   - 10 cm isolatie Therm-I-con Gold 
   - afgewerkt met een chape van 7 cm 
 

3.3.2.     Thermische isolatie 

Onder de afwerkingsvloer van de gelijkvloers wordt 30cm betonvloerplaat (eventueel 
vloerverwarming ingebouwd) voorzien die aan de onderkant geisoleerd wordt door 10cm XPS 
Rovatherm isolatie.  

De spouw tussen binnenmetsel-en buitenmetselwerk is voorzien van 12 cm PIR-isolatie.  

Achter het buitenpleisterwerk wordt (λ = 0.034) EPS –isolatie met een dikte van 14cm 
voorzien. 

Op de dakvloeren wordt onder de EPDM dakbedekking 16 cm PIR-isolatie voorzien. 
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3.4 Buitenschrijnwerk 
De buitenschrijnwerken zijn gefabriceerd met een 5 kamer-systeem voorzien van een 
technische goedkeuring met certificaat. Deze goedkeuring betreft het raamsysteem alsook 
het dichtingssysteem en voorzien van een degelijke sponningafwatering. Tocht en 
waterdichting worden verzekerd door 3-voudige neopreendichtingen en voldoende aan de 
opgelegde voorschriften. 

Het buitenschrijnwerk in PVC is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk met ingewerkte 
en soepele bediening conform ventilatie D-systeem. 

De ramen in de slaapkamers worden uitgevoerd in draai- / draai-kiepsysteem. 

Buitenschrijnwerk wordt geplaatst door middel  van gebitumeerde tochtband verzorgd door 
Rakoma te Maaseik. 

Buitenschrijnwerk wordt voorzien van hoog rendementsglas met een K-waarde van 1.0 
conform opgave studiebureau EPB. 

3.5 Installaties 
3.5.1.      Elektrische Installatie 

3.5.1.1. De installateur staat in voor de volledige inwerkstelling en regeling van de installatie. 
Een hoofdverlies stroomschakelaar is voorzien, alsook een verlies stroomschakelaar 
voor wasmachine en badkamer. Overal zijn er automatische zekeringen voorzien met 
aangepaste sterkte. Alle stopcontacten zijn met aarding beveiligd. Wanneer de 
werken volledig voltooid zijn, zullen deze door een erkend keuringsorganisme gekeurd 
worden en zal er een keuringsrapport afgeleverd worden. 

3.5.1.2. De meter voor de elektrische voorzieningen en zekeringsbord zal voorzien en 
geplaatst worden in de technische ruimte welke zich op de gelijkvloers zal bevinden. 

3.5.1.3. De navolgende onderdelen worden voorzien: 

 Inkom (4x lichtpunten, bel + drukknop aan voordeur, 1x enk stopcontact, 1x lichtpunt 
op 3 plaatsen bediend, 1x lichtpunt tuin) 

Toilet 1e verdiep 2x lichtpunten (verder afgekort met ‘LP’) 

 Garage (3x lichtpunten, 6x enk. stopcontacten, 1x drukknop bediening poort) 

 Zithoek / Living (2x LP, 5x enk. Stopcontact, 2x dubbel stopcontact, 1x Data+TV,  
1xLp buitenverlichting, leiding parlo- videofoon, leiding thermostaat) 

  Keuken (3x LP, 2x dubbel stopcontact, 2x voeding toestellen, 1x monofase fornuis, 
4x enk. Stopcontact) 

 Berging (1x LP, 4x voeding toestellen, 1x dubbel stopcontact) 

 Slaapkamer 1 GV (1x LP op 3 plaatsen bediend, 4x dubbel stopcontact, 1x Data+TV) 
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 Slaapkamer 2 Verdiep (1x LP 2 plaatsen, 2x enk. Stopcontact, 2x dubbel 
stopcontact, 1x Data+TV) 

 Slaapkamer 3 Verdiep (1x LP 2 plaatsen, 2x enk. Stopcontact, 2x dubbel 
stopcontact, 1x Data+TV) 

 Badkamer 1 GV (3x LP, 1x enk. Stopcontact, 1x dubbel stopcontact) 

 Badkamer 2 verdiep  (4x LP, 1x enk. Stopcontact, 1x dubbel stopcontact) 

Trap GV naar verdiep (3x LP) 

Trap verdiep 1 naar verdiep 2 (1x LP, 1x enk. Stopcontact) 

Kantoor (2x LP, 3x dubbel stopcontact, 1x enk. Stopcontact, 1x Data+TV) 

Terras (1x LP, 1x hydro stopcontact) 

Diversen (1x tellerkast, 1x verdeelkast met 300mA en 30 mA diff en 30x automaat 
2p, voeding tussen teller- en verdeelkast, boringen verdeelkast, rechtstreekse 
voeding 3G2.5, 2x voeding poort- en tuinverlichting, keuringsdossier en keuring) 

3.5.1.4. De zonnepanelen worden gekoppeld aan de omvormer welke geplaatst zal worden 
in de technische ruimte. De omvormer wordt via de zekeringskast gekoppeld aan de 
elektrameter. 

 De PV-installatie zal bestaan uit 8 panelen per woning van 410 wp per paneel. 

3.5.2.       E-Peil  

De woningen een E-peil lager dan E-20 gaan behalen. Hiermee heeft u als particuliere koper 
gedurende 5 jaar recht op korting op de onroerende voorheffing.  
 
Zie ook de website van de Vlaamse Overheid over dit onderwerp: 

https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-
energiezuinige-gebouwen#ktvspgt-1 

 

3.5.3.      Centrale Verwarming 

3.5.3.1. De warmteproductie zal geschieden door middel van een gaswandketel met een 
geïntegreerd doorstroomsysteem voor de productie van sanitair en warm water. 

 De gaswandketel, merk Vaillant Eco TEC zal geplaatst worden in de technische ruimte 
van de woning. 

3.5.3.2. Alle ruimtes zullen worden verwarmd door middel van een vloerverwarming met 
uitzondering van de garage. De slaapkamer beneden (lot 1-2-5-6 is seperaat te 
regelen met een thermostaat). 
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3.5.3.3. De bediening van de verwarmingsinstallatie wordt voorzien in de living van de woning 
doormiddel van een thermostaat. 

3.5.4.      Ventilatie 

3.5.4.1. De woning zal voorzien worden van een Ventilatie type D met warmtewisselaar en zal 
geplaatst worden in de technische ruimte van de woning. 

 De installateur zal instaan voor de inregeling van het ventilatiesysteem. 

3.5.5.      Waterinstallatie 

3.5.5.1.  Sanitaire leidingen zullen voorzien worden in Alpex, een origineel buis-in-buis systeem 
dat lekken en corrosie voorkomt. De afvoerbuizen bestaan uit pvc. Voor deze 
afvoeren wordt speciaal gelet op een reukvrije dichting met correcte helling. Alle 
warmwaterleidingen in onverwarmde ruimtes worden geïsoleerd. 

3.5.5.2. De meters van de waterinstallatie worden geplaatst in de technische ruimte van de 
woning. 

3.5.5.3. Er is een waterrecuperatiesysteem voorzien voor het hergebruik van regenwater op 
de buitenkranen. 

3.6  Pleisterwerken 
 Alle muren en plafonds worden vakkundig voorzien van vlak stucwerk. Hoeken worden, waar 

nodig voorzien van gegalvaniseerde hoekprofielen. Deze worden mee ingewerkt in het 
stucwerk. Het stucwerk loopt door tot tegen het schrijnwerk.  

Alle stucwerken worden schilderklaar opgeleverd.  

3.7  Keuken / Badkamer 
Voor keuken en badkamers is een budget voorzien voor het meubilair. Keuken en badkamers 
zullen geproduceerd en geplaatst worden door BP Interieur en design. 
Budget Keuken: € 7.800 
Budget Badkamer: € 2.950 exclusief 21% BTW voor badkamer 1 + € 1.950 exclusief 21% 
BTW voor badkamer 2 (afhankeljk van type woning). De badkamerbudgetten zijn meubilair 
als voorgesteld door BP Interieur. 

 
3.8  Sanitaire toestellen 

Sanitaire toestellen kunnen gekozen worden in de toonzaal van Lambrechts nv te Hasselt. 
Installatie door Optima Solution.  

Volgende toestellen zijn inbegrepen; 
- 2 toiletten met druktoets 
- 1 handenwasser + kraan 
- 1 x douchebak + douchekraan 
- 1 x bad + badkraan 
- 1 x dubbele lavabo + kraan + spiegel 
- 1 x enkele lavabo + kraan + spiegel 



Impressie keuken – ter illustratie 
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Impressie keuken – ter illustratie 
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Impressie badkamer – ter illustratie 
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3.9  Vloer- en tegelwerken 
Voor vloer- en tegelwerken is gekozen voor een keramische tegel van 60 x 60cm tegen een  
winkelwaarde van: € 30/m2 exclusief 21% BTW.  
Onderstaand een overzicht in welke ruimtes tegelvloeren zijn voorzien; 
Inkom / Toilet / Keuken / Berging / Living / Badkamer / Nachthal / Trappen. 
In de slaapkamers worden geen keramische vloeren voorzien, deze ruimtes worden 
opgeleverd op chappe. Eventuele afwerking door de bouwheer kan tegen meerprijs 
aangevraagd worden.  

 

3.10  Binnendeuren 
Binnendeuren worden uitgevoerd in tubespaan binnendeuren welke schilderklaar worden  
opgeleverd. Chambranten worden voorzien van slaglat met ingefreesde rubber. Het hang en  
sluitwerk is voorzien in inox. Andere uitvoeringen zijn mogelijk indien gewenst op aanvraag. 
 

3.11  TELENET / PROXIMUS 
3.11.1. De woning wordt voorzien van een aansluiting op zowel TELENET als PROXIMUS. 

3.11.2. De aansluitingen worden doorgetrokken tot naast de zekeringskast in de technische 
ruimte van de woning. 

3.11.3. Vanaf dit punt worden er wachtbuizen voorzien die eindigen in een inbouwdoos met 
afdekplaat in de navolgende ruimten: 

 - Living ten behoeve van TV 
 - Living ten behoeve van telefoon 
 - Living ten behoeve van computer. 
 
3.11.4. Verdere aansluiting en keuze netwerkleverancier geschiedt door koper. 
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4. Overzicht inplanting loten / woningen  
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4.1 Loten 1 en 2 
 
4.1.1 Perceel  
Loten 1 en 2 zijn beiden gelegen in de Groenstraat en meten respectievelijk 5A11 en 4A52 groot. De tuin en het terras van lot 1 (linkse woning) is zuid-
oostelijk gericht, de tuin en het terras van lot 2 (rechtse woning) werd zuid-westelijk geöriënteerd.  
 
De woningen worden gebouwd in het bestaand terreinreliëf waardoor de gelijkvloerse verdieping deels in de talud geïntegreerd wordt. Het tuinniveau 
loopt gelijk met het terras en de leefruimtes op de eerste verdieping.  
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4.1.2 Indeling woning  
Beide woningen zijn elkaars spiegelbeeld en hebben een identieke bewoonbare oppervlakte van ca. 180m2. Indeling gelijkvloers: inkomhal met vestiaire, 
inpandige garage voor 2 wagens, master bedroom met aansluitend badkamer 1. 
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Indeling verdieping 1: spatieuze leefruimte met eel lichtinval en zicht op de tuin, keuken met ontbijthoek en aansluitend een bergplaats. Aparte bureelruimte 
/ speelhoek met aansluitend de sas naar het gastentoilet en de traphal.  
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Indeling verdieping 2: nachthal, slaapkamer 2 en slaapkamer 3 met een eigen badkamer op dit verdiep.  
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4.2 Loten 3 en 4 
 
4.2.1 Perceel  
Lot 3 is gelegen in de Groenstraat en meet 5A65. Lot 4 is gelegen in de Pundershoekstraat en is 5A05 groot in pereelsoppervlakte.  
Beide tuinen / terrassen zijn gericht op het oosten. 
 
De woningen en de carports worden gebouwd in het bestaand terreinreliëf waardoor de gelijkvloerse verdieping deels in de talud geïntegreerd wordt. Het 
tuinniveau loopt gelijk met het terras en de leefruimte op de eerste verdieping.  
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4.2.2 Indeling woning  
Beide woningen zijn elkaars spiegelbeeld en hebben een identieke bewoonbare oppervlakte van ca. 150m2. Indeling gelijkvloers: inkomhal, master 
bedroom, slaapkamer 2 en slaapkamer 3, badkamer, bergplaats en traphal naar niveau +1.  

De dubbele carport wordt geïntegreerd in de bestaande talud en zit deels onder het maaiveld. Voorts is er nog een fietsenberging.  

 

LOT 3 = REEDS VERKOCHT 
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Indeling verdieping 1: inkomhal met apart gastentoilet en vestiaire, aparte bureelruimte, spatieuze leefruimte met veel lichtinval en zicht op de tuin, keuken 
met aansluitend een bergplaats, traphal naar de benedenverdieping.  

 

 

 

LOT 3 = REEDS VERKOCHT 
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4.3 Loten 5 en 6 
 
4.3.1 Perceel  
Loten 5 en 6 zijn beiden gelegen in de Pundershoekstraat en meten respectievelijk 4A68 en 6A71 groot (lot 6 = 5A39 en lot 7 = 1A32 worden samen 
verkocht). De tuin en het terras van lot 5 (linkse woning) is noord-westelijk gericht, de tuin en het terras van lot 6 (rechtse woning) werd noord-oostelijk 
geöriënteerd.  
 
De woningen worden gebouwd in het bestaand terreinreliëf waardoor de gelijkvloerse verdieping deels in de talud geïntegreerd wordt. Het tuinniveau 
loopt gelijk met het terras en de leefruimtes op de eerste verdieping.  
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4.3.2 Indeling woning  
Beide woningen zijn elkaars spiegelbeeld en hebben een identieke bewoonbare oppervlakte van ca. 180m2. Indeling gelijkvloers: inkomhal met vestiaire, 
inpandige garage voor 2 wagens, master bedroom met aansluitend badkamer 1. 
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Indeling verdieping 1: spatieuze leefruimte met eel lichtinval en zicht op de tuin, keuken met ontbijthoek en aansluitend een bergplaats. Aparte bureelruimte 
/ speelhoek met aansluitend de sas naar het gastentoilet en de traphal.  
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Indeling verdieping 2: nachthal, slaapkamer 2 en slaapkamer 3 met een eigen badkamer op dit verdiep.  
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5. Prijzen  
 

 

 

 

Verkoop onder toepassing van de Wet Breyne. 
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6. Uitvoeringstermijn 
De woningen zullen per 2 aan elkaar geschakelde eenheden worden gebouwd, dus verspreid in 3 
fasen. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 280 werkbare dagen.  

Wettelijke feestdagen, weekends, vakantiedagen bouw, inhaalrustdagen bouw, weerverlet en 
overmacht kunnen de uitvoeringstermijn schorsen. Meerwerken of wijzigingen op verzoek van de 
koper kunnen aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.  

 

7. Verkoopsvoorwaarden 
 

Bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst wordt er door de koper een voorschot betaald 
van 5% van de totale aannemingssom (grondwaarde en constructiewaarde). De grondwaarde is bij 
het verlijden van de akte volledig betaalbaar. Het saldo wordt volgens vordering der werken en per 
betaalschijf gefactureerd aan de koper, te vermeerderen met 21% BTW. 
 
De koper zal voorafgaand aan de ondertekening een ontwerp van de onderhandse 
verkoopovereenkomst ontvangen (15 dagen vooraf), opgesteld volgens de bepalingen van de Wet 
Breyne, waarin de betalings- en uitvoeringsmodaliteiten verder gedetailleerd worden.  
 
 
 
 
 
Gedaan te ……………………………………………………… op ………………………………… 
 
 
De koper,      De bouwheer-verkoper, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………………………… 
 


