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1. ARCHITECT 

bv Toon Breyne 
Colaertplein 19/2 
8900  Ieper 
 
Alle architectkosten, kosten van de veiligheidscoördinator en van de EPB-verslaggever alsook de kosten van de 
ingenieursstudie zijn ten laste van de bouwpromotor. 

 

2. AANSLUITINGEN 

De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers, zoals elektriciteit, gas, water, telefoon, 
riolen (gescheiden stelsel) en TV-distributie alsook het huren van de tellers. De globale kostprijs voor de 
nutsvoorzieningen bedraagt € 5.000 (excl. BTW).  

 

3. RIOLERING & HEMELWATER 

Het rioleringsnet bestaat uit een gescheiden stelsel met rioleringsbuizen van het merk “Pipelife”, Ø 110, grijs van 
kleur, voor afvoer regenwater lopend naar een regenwaterput van 5.000 liter. 
 
Vervolgens het vuile water wordt weggeleid met een “Pipelife”-afvoerbuis, Ø 110, bruin van kleur. Het water van 
keuken, lavabo en douche wordt rechtstreeks weggeleid; het afvoerwater van de toiletten wordt weggeleid naar 
een sceptische put van 3.000 liter vooraleer weg te vloeien naar de openbare riolering. Vooraleer aan te sluiten 
aan de openbare netten is een controleput voorzien.  

Er wordt in de regenwaterput van 5.000 liter een aanzuigdarm voorzien met bijhorende waterpomp zodat het het 
opgevangen regenwater voor twee toiletten, wasmachine en de DDK-kranen. 

 

4. FUNDERINGEN 

Het huis wordt gebouwd op een autonome, gewapende funderingsplaat op schroefpalen volgens berekeningen 
en studie in opdracht van de architect. Tevens wordt er een aardingslus geplaatst onder de vloerplaat. 

 

5. ISOLATIE & VENTILATIE 

De woning voldoet aan de strenge actuele normeringen. 
De isolatiediktes van zowel de grond-, spouw- en dakisoltie, evenals de ventilatie, worden uitgevoerd naar 
bepalingen van het verslag van Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge. Het verslag EPB-
voorafberekening in bijlage.  

 

6. METSELWERK 

Boven de gelijkvloerse vloerpas zijn alle muren onderbroken tegen opstijgend grondwater, alsook tussen de 
slagen van vensters en buitendeuren tegen buitenwater. 

Opgaand metselwerk (tand en groefsysteem): zowel de binnenmuren alsook het binnenblad zal worden 
gemetseld met als eerste laag een isolerende steen van het merk Ytong, type Kimblock. Vervolgens daarop wordt 
alles uitgemetseld met rode, gebakken snelbouwstenen naargelang de dikte volgens het achitectenplan. 

De woning zal aan de buitenkant worden afgewerkt met siersteen van het type Desimpel – Wienerberger Forum 
Cromo.  



Bouwbeschrijving – Stuiverstraat 172 | Oostende 

COVICO VASTGOED bv – Torhoutsesteenweg 222 – 8400 Oostende www.covicovastgoed.be 

BTW: BE 0729 763 365 

 
7. VLOERPLAAT 

De vloerplaat tussen gelijkvloers en eerste verdieping, evenals tussen eerste verdieping en tweede verdieping, 
zullen worden uitgevoerd door middel van potten en betonnen lentelen, gevolgd door een licht gewapende 
betonlaag.  

 

8. RAAM- EN DEURDORPELS  

Alle dorpels zijn voorzien in arduin, dikte 5 cm.  

 

9. DAKGOTEN 

Voor- en achteraan worden er bakgoten geplaatst, afgewerkt met zink en kunststof sierboord. De afleiders zijn 
voorzien in donkere pvc die worden op de gevel aangebracht. De doorsnede van de regenwaterafvoerbuis is 
bepaald naargelang de grootte van het dak.  

 

10. DAKBEDEKKING 

Dakbedekking bestaat deels uit menuiseriet, sneeuwlatten, pannenlatten en antracietkleurige sneldekpannen van 
het merk “Creaton”. Achteraan, boven de eetkamer, zijn er isolatiepanelen voorzien conform de EPB-normen, 
afgewerkt met een EPDM-folie en alu-profiel. 

 

 
 

11. DE VEUSTEN  

De veusten zijn in de mortel gelegd of genageld. 

 

12. DAKKAPEL 

De buitenwanden van de dakkapel aan voorzijde worden afgewerkt met zwarte panelen Cedral Board – Eternit of 
Rockpanel van 9mm. 
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13. ELEKTRICITEITSNET  

De woning wordt voorzien van een reglementaire elektrische installatie, bestaande uit: zekeringkast, voldoende 
stopcontacten en lichtpunten, aansluitingen toestellen, een videofoon en buitenstopcontact. De elektrische 
leidingen zijn van het merk “Preflex”,“buis in buis”. De schakelaars en de stopcontacten zijn wit en van het merk 
“Niko”. 

Er worden zonnepanelen met een bijhorende thuisbatterij met een waarde van 3kW geplaatst. De nodige 
technieken worden in de technische ruimte geplaatst op de 2de verdieping. 

 

OVERZICHT VAN HET TE PLAATSEN ELEKTRISCH MATERIAAL: 

STOPCONTACTEN  
  

Leefruimte 
 

6 

Keuken  Oven 1 

 
Koelkast 1 

 
Diepvries 1 

 
Microgolf 1 

 
Dampkap 1 

 
Vaatwas 1 

 Vrij 2 

Eetruimte Vrij 1 

Inkom & technische zone onder trap 
 

5 

Slaapkamer 1 
 

3 

Slaapkamer 2 
 

3 

Slaapkamer 3 
 

3 

Badkamer 1 
 

1 

Badkamer 2 
 

2 

Berging – Technieken Ventilatie 1 

 GeniaSet Mono 1 

 
Omvormer 1 

Wasruimte Wasmachine 1 

 Droogkast 1 

   

   
LICHTPUNTEN MET 1 SCHAKELAAR 

 

 
Buiten 1 

 
Eetruimte 1 

 
WC’s 3 

 
Wasruimte 1 

 
Badkamers 3 

 
Bergruimte technieken 1 
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LICHTPUNTEN MET 2 SCHAKELAARS 

 
Leefruimte 1 

 
Slaapkamer 1 1 

 
Slaapkamer 2 1 

 
Slaapkamer 3 1 

   

LICHTPUNTEN MET 3 SCHAKELAARS 
  

 
Nachthal 3 

   
LICHTPUNTEN MET SENSOR 

  

 
Inkom 1 

   

   
BUITENSTOPCONTACT 

 
1 

   
ROOKMELDER 

 
2 

   
DEURBEL 

 
1 

   
ELEKTRICITEITSSCHEMA 

 
1 

   
KEURING INSTALLATIE 

 
1 

   
TELLERKAST 

 
1 

   
ZEKERINGSKAST 

 
1 

   
AARDING 

 
1 

   

THERMOSTAAT  1 

FORNUIS  1 

TV  1 

UTP - INTERNET  1 

TEL  1 
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Type materialen: 

 
   

Stopcontact Tv-Aansluiting Internetaansluiting Telefoonaansluiting 

 
  

Schakelaar Opbouwstopcontact Zekeringskast 

 

14. VENTILATIE 

Voor iedere “natte” plaats is er een mechanische verluchting voorzien, aangeleverd en uitgetekend door de firma 
“VASCO” of  “Ubbink” ; de diameter zal zijn volgens de grootte van de ruimte. Er zullen geen verluchtingsroosters 
in de ramen verwerkt zijn. (systeem D). 

Mogelijke VASCO-opstelling: unit DX-4 met een debiet van 400 m3/h. 
 

Vasco ventilatie-units type DX4/DX5/DX6 zijn van het type met warmteterugwinning. Deze units zijn standaard voorzien van : 

• omkeerbaarheid woning/buiten-aansluiting voor/achter 

• gelakte aluminium omkasting 

• interne luchtdichte EPP constructie 

• hoog rendement kunststof warmtewisselaar 

• gelijkstroom radiaal ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen 

• constante volume regeling voor gegarandeerde luchthoeveelheid 

• volledige modulerende bypass 

• alarmcontact 

• 3-standen contacten voor externe aansturing 

• 0-10 V signaal voor externe aansturing 

• luchtfilter F7 voor verse lucht 

• luchtfilter(s) G4 voor afvoerlucht 

• RF schakelaar met LED indicatie 

• er kunnen maximaal 20 RF schakelaars gekoppeld worden 

• er kunnen tot 3 ventilatie-units gecombineerd worden op een reeks van bedieningen 

 



Bouwbeschrijving – Stuiverstraat 172 | Oostende 

COVICO VASTGOED bv – Torhoutsesteenweg 222 – 8400 Oostende www.covicovastgoed.be 

BTW: BE 0729 763 365 

15. SANITAIR 

In de badkamer op de eerste verdieping:  

• een inloopdouche in composiet van het merk Banos 10 (120cm op 90cm), met een thermostatische 
douchemengkraan Hansa Unita (n° 58149103), met glazen wand en doucheschuifdeur met chroomafwerking. 
De douche wordt volledig bezet met faiencetegels uit de collective Arcana. 

• een design composiet wastafel Banos 10 Quadra Life F10 SolidCoat Surface (50cm op 40cm) met Kheops 
ééngreeps wastafelmengkraan chroom (SAX ref.n° 34063267). 
 

In de badkamer op de tweede verdieping:  

• een ligbad in acryl van het merk Banos 10 (180cm op 80cm), met een thermostatische badmengkraan. De 
badwand wordt bezet met faiencetegels uit de collective Arcana. 

• dubbel hangmeubel Banos 10 Copacto 1 (2x 60cm) met Tapa bovenblad (120cm) en met dubbele design 
composiet wastafel Banos 10 Quadra Life F10 SolidCoat Surface (120cm). Iedere wastafel wordt eveneens 
voorzien van een Kheops ééngreeps wastafelmengkraan chroom (SAX ref.n° 34063267). Boven de dubbele 
wastafel, op normaal zichtniveau, komt een spiegel met ingebouwde led-verlichting. 

Er zijn 3 hangtoiletten bestaande uit een Viega Privista, met duwplaat met grote en kleine toets alpine wit, een 
dubbele witte zitting van het merk Pressalit en een cuvette van het merk Jamaica. 

 

 

  

Viega Privista Jamaica Wandcloset Pressalit Eco 700 

 

 

 

dubbel hangmeubel Banos 10 Copacto 1 (2x 
60cm)/Tapa bovenblad (120cm) dubbele 

wastafel Banos 10 Quadra Life F10 SolidCoat 
Surface (120cm) 

Banos 10 Over LED laterales Kheops ééngreeps 
wastafelmengkraan chroom  
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• Er is een af- en toevoer voorzien in de keuken voor een dubbele afwasbak ; eveneens wordt dit voor de 
vaatwas ook voorzien. 

• De sanitaire toevoerleidingen zijn in ribmantel van het merk Alpex, buis-in-buis; de afvoerbuizen zijn in PVC. 
 

Kleurkeuze en eventuele upgrades van de sanitaire toestellen en inrichting zijn mogelijk tegen meerprijs, zover 
deze nog niet zijn besteld/geplaatst. Enkele voorbeelden kunnen bekeken worden op www.sanicovico.be of via 
onze afzonderlijke brochure.  

 

16. CENTRALE VERWARMING MET WARMTEPOMP 

De ruimteverwarming en opwekken sanitair warm water gebeurt via een GeniaAir Mono warmtepomp in 
combinatie met een GeniaSet Mono hydraulische eenheid en een MiPro Sense regelaar, allen van het merk Bulex.  

De ruimteverwarming gebeurt via een vloerverwarmingssysteem. 

De leidingen in PVC-ribmantel blauw/rood van het merk “Alpex”. 

 

  
GeniaAir Mono + GeniaSet Mono collector voor vloerverwarming 

 

 

 

 
MiPro Sense Thermostaat ‘Alpex’  PVC-ribmantel 

 

 

 

  
 

Pro Casa douchewand - 
chroomprofiel 

Composiet inloopdouche Banos 10  Hansa doucheset  
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17. PLAKWERK 

Alle muren van het huis zijn bepleisterd. De plafonds zijn bepleisterd in spuitplamuur.  

 

18. RAMEN EN VOORDEUR 

Dubbele beglazing: alle ramen en deuren zijn voorzien 
van hoogrendementsglas, 5-kamersysteem met profiel 
ALUPLAST of gelijkwaardig met 10 jaar garantie. De 
ramen zijn in PVC zwart van buiten en wit aan de 
binnenkant. De ramen worden afgewerkt met een 
schilderklare MDF-omkasting. De voordeur is glad PVC, 
zwart van kleur aan de buitenkant; wit aan de 
binnenkant, met mat glasvlak. Tevens wordt er een inox 
trekker voorzien. De ramen en deuren worden 
geplaatst conform het achitectenplan en de EPB-
verslaggeving. 

 

 

 

De dakramen zijn van het merk Velux en voldoen 
eveneens aan de bepalingen bepaald door architect en 
EPB-verslaggeving. 
 

 

19. VENSTERTABLETTEN 

Alle ramen die niet tot op de grond komen, zijn voorzien van een kunststoffen venstertablet van het merk VANCA. 

 

20. BINNENSCHRIJNWERK 

De binnendeuren zijn plamuurdeuren met inoxkleurige ijzeren klink met bijhorende scharnier.  
 

21. KEUKEN 

Alle aansluitingen worden voorzien tot het plaatsen van een keuken. 

Er is de mogelijkheid tot het plaatsen van een keuken zoals getekend op het architecten – en keukenplan met een 
hoogte van 2m08. Deurfronten en binnenzijde in Melamine van hoge kwaliteit. De standaard kleuren zijn wit, 
lichtgrijs en vanilla. Voorzien van een zwart/grafietkleurig kunststoffen (laminaat) werkblad. 
De keukentoestellen: telescopische dampkap, een geïntegreerde koelkast van 1m22 met vriesvak, een 
conventionele oven, keramische kookplaat en een vaatwasser .  
Dubbele inox afwasbak met afdruipvak (Franke, Avennire of gelijkwaardig) en mengkraan (Merk: Paffoni, serie 
Nettuno II / Grohe Concetto of gelijkwaardig). 
Voorzien van keukenfaience tussen de keukenkasten/achterwand aanrecht, uit de collective Arcana.  

Meerprijs ingerichte keuken: € 13.000,- 
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Telescopische dampkap 
(foto indicatief) 

Koelkast met vriesvak (1m22) 

(foto indicatief) 

Conventionele 
oven  

(foto indicatief) 

Keramische 
kookplaat  

(foto indicatief) 

 
 

 
 

 

Vaatwasmachine  

(foto indicatief) 
Franke, Avennire Grohe Concetto 

661  

 

Kleurkeuze en eventuele upgrades van de sanitaire en elektrische toestellen, evenals van de keukeninrichting, zijn 
mogelijk tegen meerprijs, zover deze nog niet zijn besteld/geplaatst. 

 

 

22. BEVLOERING EN PLINTEN 

Overal in de bewoonbare ruimtes is er een ceramische vloer en bijhorende plint voorzien van de collectie van het 
merk Arcana – Beton Blanco 60/60. 
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23. TERRAS 

Voor het terras wordt er een stabiliserende onderlaag voorzien en afgewerkt met Pepperino Dark-tegels (40x40), 
een afvoergoot en een kiezelrand voor hemelwaterinfiltratie. De muren worden gepleisterd met cement of 
voorzien van weerbestendige gevelplaten op gelijkvloersniveau. 

 

 

 
 

Kiezelrand Pepperino Dark Afvoergoot 

 

 

24. TRAP 

Er wordt een kwalitatieve en duurzame houten, verniste trap en leuning voorzien, tussen alle verdiepingen.  
 

25. PUIN 

Na het oprichten van het gebouw worden alle puin en vuilnis weggevoerd en alles opgeruimd op de kosten van de 
aannemer. 

 

De minprijzen worden gerekend aan kostprijs.  
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Aanvullende bouwbeschrijvingen en afwerkingsmodaliteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan iedere partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 

 

Gedaan te Oostende, op  …………………………………… 

 

 

 

 

Handtekening voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”. 

 

 

 

 

Voor akkoord,         Voor akkoord, 

De koper         De verkoper 


