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MIDGAARD
ReSidenTie 



nieuWbOuWAppARTemenTen: 

Stationsstraat 57-63 in Waarschoot

•	 2	handelsruimten
•	 8	appartementen
•	 10	garages

	

ReSidenTie 

Comfortabel wonen & leven

MIDGAARD
enkele ReAliSATieS vAn veRdegem 

- Residentie Cuesta, kerkstraat te Zomergem,       
 bouw van 11 appartementen
- Residentie de Soete beese, kerkstraat te landegem,  
 bouw van 12 appartementen
- Residentie lindenhof, Stationsstraat te Waarschoot,      
 bouw van 2 handelspanden met 9 appartementen



Residentie	‘Midgaard’	omvat:		
2 handelsruimten met daarboven 8 luxueuze appartementen.  De garages bevinden zich achter-
aan en zijn bereikbaar via een doorrit op de voorgevel. Verdegem biedt u een volledig afgewerkt 
en instapklaar appartement waarbij u de keuken en de badkamer vrij kunt kiezen. Alle muren 
en binnendeuren werden reeds voorzien van een eerste grondlaag verf zodat u meteen uw 
nieuwe woonst kunt inrichten.

Het gebouw is opgebouwd uit 4 bouwlagen:
- Gelijkvloers 
- 1ste verdieping
- 2de verdieping 
- Dakverdieping 
 
De oppervlaktes waarvan sprake zijn bruto oppervlaktes bij benadering.

Gelijkvloers
Het gelijkvloers omvat 2 zeer goed gelegen handelspanden die niet verkocht maar verhuurd 
worden evenals de centrale inkom van de appartementen en het technisch lokaal.

Handelspand links: 147,36 m²                Stock:  49,51 m²  Kitchenette: 17,60 m²  
Totaal: 214,47 m² 

Handelspand rechts: 258,25 m²              Stock: 97,40 m²      
Totaal: 355,65 m² 
 
Garage 1 t.e.m. 10:
Oppervlakte: 16 m²
Voorzien van vloer in glad beton en kantelpoort. 

1ste	verdieping
Appartement 1.1 met huisnummer 59-1:  
Inkom met nachthal en vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met lig-
bad, dubbele lavabo en toilet; 2 slaapkamers met terras waarvan 1 slaapkamer met aanpalende 
douche en lavabo, berging en afzonderlijk toilet. 
Appartement: 109,02 m²         Balkon: 3,55 m²                Terras: 31,12 m²  
Totaal: 143,69 m² 
 
Appartement 1.2 met huisnummer 59-2:  
Inkom met vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met ligbad, douche en 
dubbele lavabo; 2 slaapkamers met balkon, berging en afzonderlijk toilet. 
Appartement: 91,09 m²          Balkon: 9,30 m²  
Totaal: 100,39 m²
 

A. OmSCHRijving pROjeCT 

Algemene	aannemer	en	bouwheer:
Verdegem Bouw NV
Grote Baan 18
9920 Lovendegem
Tel.: 09 370 71 20
Fax: 09 372 45 01
info@verdegem.be
www.verdegem.be

Architect:
Architectenbureau Jan Vanderplaetsen
Gravin M. d’Alcantaralaan 63
9971 Lembeke
Tel.: 09 378 31 81
Fax: 09 378 35 08 

Algemene	bepalingen:
Alle hierna volgende beschrijvingen zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. De bouwheer, promotor, aannemer of 
architect kunnen afwijken in zoverre gekozen wordt voor een kwalitatief of gelijkwaardig alternatief. 
Niets uit de hiernavolgende tekst mag overgenomen worden of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming 
van Verdegem Bouw NV.

Alle prijzen en budgetten zijn exclusief BTW.
Bij recuperatiematerialen is er geen garantie op de materialen.

Opmerkingen betreffende de tekeningen:
Bij alle opgegeven afmetingen moeten de specifieke toleranties in acht genomen worden (gebruikte stenen, dakpannen, 
houtsecties, voegen…). Afmetingen en hoogtematen kunnen licht variëren ten gevolge van modulaire maten van de 
gebruikte materialen.

Bij een eventuele tegenstrijdigheid heeft deze beschrijving steeds voorrang op de plannen. De uitgevoerde werken hebben 
op hun beurt dan weer voorrang op de beschrijving. Afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. 
 
De gegeven oppervlaktes zijn bruto oppervlaktes bij benadering.  
De algemene verkoopsvoorwaarden van Verdegem Bouw zijn hier van toepassing. 
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Appartement 1.3 met huisnummer 59-3:  
Inkom met nachthal en vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met ligbad, 
dubbele lavabo, douche en toilet; 2 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met terras, berging en 
afzonderlijk toilet. 
Appartement: 114,34 m²  Balkon: 2,85 m²  Terras: 31,12 m²  
Totaal: 148,31 m²

2de	verdieping
Appartement 2.1 met huisnummer 59-4:  
Inkom met nachthal en vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met lig-
bad, dubbele lavabo en toilet; 2 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met aanpalende douche en 
lavabo, berging en afzonderlijk toilet. 
Appartement: 109,02 m² Balkon: 3,55 m² 
Totaal: 112,57 m²   
 
Appartement 2.2 met huisnummer 59-5:  
Inkom met vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met ligbad, douche en 
dubbele lavabo; 2 slaapkamers met balkon, berging en afzonderlijk toilet. 
Appartement: 91,09 m²  Balkon: 9,30 m²  
Totaal: 100,39 m² 

Appartement 2.3 met huisnummer 59-6:  
Inkom met nachthal en vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met  
ligbad, dubbele lavabo, douche en toilet; 2 slaapkamers , berging en afzonderlijk toilet. 
Appartement: 114,34 m²  Balkon: 2,85 m² 
Totaal: 117,19 m²  

Dakverdieping
Appartement 3.1 met huisnummer 59-7: 
Inkom met vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met ligbad, toilet  en 
dubbele lavabo; 2 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met aanpalende douche en lavabo,  
2 bergingen, afzonderlijk toilet en nachthal.
Appartement: 130,63 m²                  Balkon: 8,15 m² 
Totaal: 138,78 m²

Appartement 3.2 met huisnummer 59-8: 
Inkom met vestiaire; leefruimte met balkon en open keuken; badkamer met ligbad, toilet  en 
dubbele lavabo; 2 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met aanpalende douche en lavabo,  
2 bergingen, afzonderlijk toilet en nachthal.
Appartement: 136,84 m²                 Balkon: 8,15 m² 
Totaal: 144,99 m² 

Verdegem biedt u een instapklaar appartement 

die u ten zeerste zal ‘waarderen’. 

Zo werden de muren bijvoorbeeld al voorzien 

van een eerste grondlaag verf. 

Bovendien heeft u de mogelijkheid om samen 

met uw appartement een garage aan 

te kopen.

76



b. OnTWeRp en COnTROle vAn de WeRken 

1.	Algemeen
1.1 Aansluitingen
De kosten voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de verkoops-
prijs. De opmaak van de leverancierscontracten is voor rekening van de koper.

1.2 Grondsondering
NV Verdegem Bouw heeft door een gespecialiseerd bedrijf een grondsondering laten uitvoeren 
binnen de bouwzone. De fundering werd uitgevoerd volgens het advies van deze studie.

1.3 Stabiliteitsstudie
Deze opdracht, toevertrouwd aan Ingenieursbureau STENDESS NV, omvat de studie van de 
funderingswerken en structurele elementen in beton, staal of andere materialen in zoverre zij 
bijdragen tot de algemene stabiliteit van het gebouw. Deze prestaties omvatten de 
stabiliteitsberekeningen en het opstellen van wapeningsplannen.

2.	Ruwbouw	en	buitenkant	gebouw
2.1 Nutsleidingen & riolering
Er werden wachtbuizen voor de aansluiting van nutsleidingen geplaatst. De aansluitbocht uit 
PVC bestaat uit vijf aan elkaar gegoten bochten waarop de wachtbuizen voor de aanvoerlei-
dingen van elektriciteit, water, kabel TV, telefoon en gas worden aangesloten.
Het volledige rioleringsstelsel is uitgevoerd in onvervormbare BENOR gekeurde PVC-buizen 
tot aan de rooilijn.

2.2 Opgaand metselwerk
Het metselwerk is uitgevoerd in geperforeerde groot formaat bakstenen (snelbouw). 
De muurdikte bedraagt 19, 14 of 9 cm dikte zoals aangegeven op het plan. In alle buitenmuren 
(onderaan en bovenaan de raamopeningen) is een vochtisolatie geplaatst in versterkte 
polyethyleenfolie. Eveneens is er een koude brug onderbreking ingemetst tijdens de aanzet van 
alle muren op het gelijkvloers. De gemene muren tussen de appartementen werden opgesplitst 
en akoestisch geïsoleerd.

2.3 Gevel
De achtergevel is gemetst in een handvorm paramentsteen, die volgens de keuze van de  
architect gemetseld werd in halfsteensverband. Het parament werd aan het binnenspouwblad 
verbonden met gegalvaniseerde spouwhaken voorzien van koude brug onderbreking. Voeg-
werken werden achteraf uitgevoerd volgens de keuze van de architect. De voorgevel is een  
combinatie van préfab sierbetonnen gevelelementen en een bekleding in weersbestendige  
vezelcementplaten met semi transparante toplaag.
 

2.4 Gewapend beton en betongewelven
De platen tussen de verdiepingen zijn uitgevoerd met breedplaatvloeren en worden volledig 
opgestort met beton en gewapend volgens de voorschriften van de fabrikant. 
De nodige lintelen, metalen profielen en betonbalken zijn voorzien. De secties van de profielen 
en de afmetingen van de betonbalken zijn door het studiebureau stabiliteit bepaald. 
De gemeenschappelijke trappen zijn in beton uitgevoerd en werden vervolgens bekleed met 
natuursteen.

2.5 Natuursteen
Alle raam- en deurdorpels zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen. De raamdorpels zijn verzoet. 
De dorpels steken 5 cm uit het gevelmetselwerk. 

2.6 Isolatie vloerplaten
Op de vloerplaat van de gelijkvloerse verdieping is er min. 6 cm polyurethaan gespoten 
(thermische isolatie). De vloer van de verdiepingen is geïsoleerd met 3 cm polyether (thermisch 
+ akoestisch isolerend). De spouwisolatie is voorzien van 6 cm geëxtrudeerde polystyreen 
hardschuimplaten met een gesloten celstructuur.

2.7 Dakconstructie
De kapconstructie werd uitgevoerd in oregon eerste keus, de spondeplank en onderbebord-
ing van de dakoversteek zijn in cederplanchetten. Tussen de spantbenen werd een thermische 
isolatie aangebracht, nl. spijkerflensdekens met alufolie.
Het onderdak bestaat uit asbestvrije menuiserite van 3,2 mm waarop stoflatten en pannenlatten 
werden bevestigd.
De platte daken werden als volgt uitgevoerd: een laag warm gegoten bitume, 1 laag glasfiber 
van 3 mm dik, 1 laag warm gegoten bitume, 1 laag polyester gewapende roofing met leischilfers 
van 4 mm dik. Het geheel werd aangebracht op OSB platen van 18 mm dikte.

2.8 Dakbedekking
De dakbedekking is uitgevoerd in gebakken aarden pannen uit het Koramic gamma en is 
voorzien van alle nodige hulpstukken uit hetzelfde materiaal. De bekleding van de dakkapellen 
is uitgevoerd in sidings aangebracht op een houten bebording.

2.9 Dakramen
De dakvlakvensters type Velux of dergelijke Type GGL zijn voorzien van dubbele beglazing. 
De gootstukken geven een niet verzonken plaatsing en zijn aangepast aan de dakbedekking. 

2.10 Bijhorigheden dakwerken
Alle nodige dichtingswerken (schouwen enz.) en aansluitingen van de gevels zijn uitgewerkt in 
bladlood. Boven de trapzaal van het appartementsgebouw wordt een brandkoepel geplaatst. 
De brandkoepel is dubbelwandig en voorzien van elektrische motor, rookdetectie en alarmkast. 
De bediening dient te gebeuren vanaf het gelijkvloers conform de voorschriften van de  
brandweer.
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2.11 Goten en afvoerpijpen
Alle zichtbare afvoerpijpen zijn in zink 80x80. De dakgoten zijn uitgewerkt in Resitrix EPDM. 
De vierkante afvoerbuizen werden in beugels geplaatst en aan de gevel bevestigd.

2.12 Buitenschrijnwerk
 a) Ramen en deuren
  Alle ramen, deurramen en deuren zijn uitgevoerd in gemoffelde aluminium profielen 
  met thermische onderbreking, voorzien van dubbel isolerende beglazing. Deze ramen   
  waarborgen volledige water -en winddichtheid. In sommige ramen zijn verluchting- 
  roosters voorzien. 

 b)  Glaswerken
  Alle ramen zijn voorzien van superisolerend glas met een K-waarde van 1.1. 
 
 c)  Voegwerken
  De aansluiting van de ramen met het metselwerk is opgespoten met waterdichte silicone.

3.	Afwerking	gemeenschappelijke	delen
3.1. Inkom
Er is een algemene inkomdeur in aluminium en vervolgens een deur met elektrisch slot 
tussen de publieke inkom en de trapzaal. Een beveiligde cilindercombinatie is voorzien om 
inkom, brievenbus, tellerkast en appartementsdeur met één sleutel te kunnen openen. 

3.2. Lift
Alle appartementen zijn bereikbaar met de lift. De liftkooi is afgewerkt met een bedienings-
paneel in inox, een spiegel, een verlaagd plafond met spots. Deze installatie voldoet aan alle 
recente veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een rechtstreekse telefoonverbinding met 
een permanent bemande noodcentrale. 

3.3 Trapzaal
De trapconstructie is uitgevoerd in gewapend beton. De trapbekleding (treden en tegentreden) 
en overlopen (met plinten) zijn uitgevoerd in natuursteen die overloopt in de vloer van de 
gemeenschappelijke delen. Voor de trapleuning werd gekozen voor geanodiseerd aluminium.

3.4 Wandafwerking
De muren van de gemeenschappelijke inkom, trapzalen en de onderkanten van trappen zijn 
afgewerkt met structuurverf. De tellerkasten, brievenbussen en videofoon in de 
gemeenschappelijke inkom zijn stijlvol voorzien in één kastengeheel. 
Alle binnendeuren werden aan de kant van de trapzalen geschilderd en afgewerkt.

 

3.5 Buitenaanleg & garage
De doorrit naar de staanplaatsen en de manoeuvreerzone is aangelegd in betonklinkers. 
Alle garageboxen zijn voorzien van een vloer uit glad beton en een gelakte metalen kantelpoort 
met manuele bediening.

3.6 Schilderwerken
De gemeenschappelijke delen worden volledig geschilderd afgeleverd. Bovendien zijn alle 
appartementen reeds voorzien van één grondlaag verf met inbegrip van deuren en deurlijsten. 

4.	Afwerking	appartementen
4.1 Algemeen 
Alle appartementen werden afgewerkt met een hoge standaard qua comfort en kwaliteit. 
De appartementen worden instapklaar afgeleverd met uitzondering van de schilderwerken, 
decoratiewerken en verlichtingsarmaturen. De muren, deuren en deurlijsten zijn reeds voorzien 
van één laag dekkende grondverf. Van het op de plannen afgebeelde vast meubilair zijn enkel 
de keuken- en het badkamermeubel inbegrepen. Alle andere meubels zijn enkel  
getekend om een betere visuele voorstelling te verkrijgen.

4.2 Binnenpleisterwerken op muren en zolderingen 
Alle muren zijn uitgevoerd met traditioneel pleisterwerk op basis van gips. Op alle uitwendige 
hoeken zijn gegalvaniseerde hoekijzers geplaatst. De naden tussen de verschillende materialen 
werden verstrekt met een wapeningsnet. De betonnen plafonds werden afgewerkt met een 
2-laagse spuitpleister of spuitplamuur.

4.3 Pleisterwerk op plafonds onder dakgebinte
Aan de onderzijde van alle zichtbare en bewoonbare kamers werden de houten kapspanten 
beslagen met gyplat en afgewerkt met een dubbele pleisterlaag. De stompe hoeken werden 
afgerond. Om scheuren te vermijden bij het contact tussen muren en plafond werd het pleis-
terwerk in de hoeken doorgesneden. Deze snede moeten bij het verven door de koper gevuld 
worden met een soepele materie om de werking van het dakgebinte op te vangen.

4.4 Bevloeringen
 a) Living
  In de living is er massief parket geplaatst in stroken met bijhorende plinten in eerste keus  
  eik die  op traditionele wijze gelijmd en genageld zijn op een verlijmd onderparket, 
  nadien geschuurd en afgewerkt met neutrale parketolie in natuurkleur. 

 b)  Badkamer, keuken, toilet en berging
  Hier is een keramische tegelvloer 60 x 60 geplaatst.

 c)  Hal
  De bevloering in de hal is uitgevoerd in tegels of parket. 

1110



 d) Muurbetegeling
  De muurbetegeling wordt aangebracht op een waterdichte cementering. De faience  
  tussen het aanrecht en de bovenkasten van de keuken is voorzien.  
  De muren van het toilet zijn voorzien om te schilderen.

 e) Tabletten
  De raamtabletten zijn vervaardigd uit natuursteen. 

 f) Terrassen
  De terrassen op de voorgevel zijn uitgevoerd in prefab sierbeton en voorzien    
  van een aluminium  gelakte balustrade. De terrassen op de achtergevel zijn uitgevoerd in  
  een vergrijsd composiet hout.

4.5 Binnenschrijnwerken
 a) Brandwerende binnendeur inkom appartementen
  De inkomdeur is een brandwerende deur (Rf 30) en is voorzien van 
  een meerpuntsluiting. 

 b)  Binnendeuren appartementen
  De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren, voorzien van een kruk met nachtslot en 
  sleutel, inox scharnieren en litto slot.

4.6 Keuken
Er is een kwaliteitsvolle en goed uitgeruste keuken voorzien met een handelswaarde van   
10.165  euro.  Deze keuken is vrij te kiezen bij onze leverancier/plaatser.   
Hierna kan u een overzicht vinden van wat standaard is voorzien voor deze prijs.  
Opstelling uitgewerkt voor appartement 1.1 en eveneens toepasbaar voor  
appartement 1.3.
  
De keuken omvat oa.:
- Alle mogelijke keukenkasten (greeploze uitvoering) in kunststof naar 
 keuze conform het ontwerp
- Dempingsysteem op draaideuren en laden
- Gepostformeerd werkblad in laminaat naar keuze
- Opbouwhalogeenverlichting onder bovenkasten
- Bovenkasten en kolomkasten dichtgemaakt tot tegen plafond met schilderplaat (MDF)
- Smeg Elementi full integré vaatwasser STA6248-9
- Smeg Elementi koelkast met vriesvak 114l + 17l –klasse A
- Smeg Elementi telescopische dampkap 90cm – 540m³/u – inox
- Smeg Elementi keramische kookplaat 600mm met knopbediening - inox rand
- Smeg Elementi conventionele inbouwoven – klasse A – inox
- Franke gootsteen dubbele spoelbak + afdruip
- KWC éénhendelsmengkraan Luna chroom

Bovenaanzicht: Project VERDEGEM BOUW app. 1.1 Datum : 21.06.2010 OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie
Keuken/medium - COLOR LINE greeploos - 473/1/3

TEKNIKA - VERHOVERT BVBA
GROTE BAAN 58
9920  LOVENDEGEM

Telefoon : 09/370.70.70.
Telefax : 09/370.70.79.
Email : info@teknika.be
www.teknika.be

Schaal : 1:20 (A3) Klant : VERDEGEM BOUW app. 1.1
Adres : STATIONSSTRAAT 57 - 63

9950 WAARSCHOOT
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Perspectieftekening: Project VERDEGEM BOUW app. 1.1 Datum : 21.06.2010 OPGELET : De tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie
Keuken/medium - COLOR LINE greeploos - 473/1/3

TEKNIKA - VERHOVERT BVBA
GROTE BAAN 58
9920  LOVENDEGEM

Telefoon : 09/370.70.70.
Telefax : 09/370.70.79.
Email : info@teknika.be
www.teknika.be

Klant : VERDEGEM BOUW app. 1.1
Adres : STATIONSSTRAAT 57 - 63

9950 WAARSCHOOT

Pag. 1 / 1
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4.7 Badkamer en toilet
Voor de afwerking van de badkamer is een kwalitatieve afwerking voorzien met een handels-
waarde volgens onderstaande budgetten. Hierin is inbegrepen: vloer- en wandtegels, toestellen 
met kraanwerk, kasten, alle toebehoren, valse wanden/plafonds etc…  
Ter verduidelijking kan u in bijlage een mogelijk ontwerp vinden volgens onze standaard voor-
zieningen. Toegepast op appartement 1.1 en eveneens toepasbaar voor appartement 2.1.

Appartement 1.1 & 2.1 19.586 euro 
Appartement 1.2 & 2.2 14.967 euro
Appartement 1.3 & 2.3 15.331 euro
Appartement 3.1 & 3.2 19.024 euro
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5.	Technieken	-	technische	uitrusting	

5.1 Sanitaire installatie
Een degelijke en praktische installatie is voorzien volgens het ontwerp van de badkamer en het 
toilet.  De toiletten zijn voorzien van een wc met sasbak van het merk Geberit, met dubbele knop 
voor waterbesparing en een handwasbak met KW kraan.  In elk appartement is een watervoe-
ding en afvoer voorzien voor de wasmachine. Toevoerleidingen voor koud en warm water zijn 
van Henco (drie-wandig), de afvoeren zijn in BENOR-gekeurd PE uitgevoerd.  
Enkel zelfcondenserende droogkasten zijn mogelijk.

5.2 Individuele gasgestookte centrale verwarming
Een gespecialiseerde firma plaatste de gesloten gaswandketels met hoog rendement (die tevens 
het sanitair warm water leveren). De ketel is voorzien van een ingewerkte boiler met een mini-
mum volume van 60 l. De dimensionering van de radiatoren is berekend per lokaal. 
 
De schouwen voor de rookgassen zijn dubbelwandig (CLV-systeem) waardoor tevens ook een 
aanvoer van verse lucht geleverd wordt, die nodig is voor de verbranding.  
De leidingen zijn driewandig (type Henco). De radiatoren zijn in gelakt plaatstaal en zijn voor-
zien een thermostatische kraan. Een programmeerbare kamerthermostaat werd centraal in de 
living geplaatst.

5.3 Ventilatie
Bergingen, CV-lokalen, keukens, badkamers en toiletten worden verlucht via een centraal  
mechanisch ventilatiesysteem. De aanvoer van de verse lucht in deze lokalen werd voorzien 
door in de deuren een akoestisch rooster te plaatsen. Verse buitenlucht wordt aangevoerd door 
aangepaste verluchtingsroosters bovenaan de ramen. De afvoer van de dampkappen  
gebeurt naargelang de situatie rechtstreeks door de gevel of via ventilatiekanalen.

5.4 Isolatiematerialen
We besteden uitzonderlijke aandacht aan de thermische, alsook akoestische isolatie.  
Daartoe werden alle scheidingsmuren ontdubbeld. De vloeren zijn isolerend en zwevend.  
Alle beglazingen zijn van het type dubbel en isolerend, thermopane of gelijkwaardig.  
Alle hellende daken werden geïsoleerd met minerale wol. De spouwmuren zijn voorzien van 
een aangepaste spouwisolatie. Tot slot werden ook de bekledingen van de ramen, deuren en 
inkomdeuren geïsoleerd met minerale wol. 

5.5 Elektrische installatie
Er werd een moderne gemeenschappelijke verlichtingsinstallatie voorzien om het veiligheids-
gevoel te versterken. Er werden lichtspots geplaatst in de algemene inkom, aangepaste ver-
lichtingsarmaturen en noodverlichting in de trapzalen en overlopen, die bedienbaar zijn met 
drukknoppen. Elk dienstlokaal werd voorzien van een basisverlichting. 
 
De meters werden geplaatst in tellerkasten in de publieke inkom. Ieder appartement kreeg zijn 
aparte meter, waarbij een schakelkast met hoofdzekeringen is voorzien. Op het appartement zelf 
werd een secundaire zekeringenkast geplaatst met automatische zekeringen voor alle stroom-
circuits. Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het type NIKO en zijn CEBEC gekeurd.
 
 
 

Er werden voldoende stopcontacten en lichtpunten voorzien in verhouding tot de grootte van 
de lokalen. In de living en in de grote slaapkamer zijn er aansluitpunten voor kabel TV,  telefoon 
en internet. De verbruiker heeft de vrije keuze tussen Telenet, Belgacom, …

5.6 Videofoon en belinstallatie 
In elk appartement is een videofooninstallatie geplaatst welke in verbinding staat met de 
publieke inkom en is voorzien van een automatische deuropener welke toelaat vanuit het 
appartement de inkomdeur beneden te openen en via het beeldscherm te zien wie er aanbelt. 
De inkomdeur van elk appartement is bovendien extra voorzien van een gewone belknop.
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Plan	voorgevel Plan	achtergevel
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Overzichtsplan	1ste	verdieping	 Plan	1ste	verdieping	-	Appartement	1.1
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Plan	1ste	verdieping	-	Appartement	1.3Plan	1ste	verdieping	-	Appartement	1.2
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Plan	2de	verdieping	-	Appartement	2.1Overzichtsplan	2de	verdieping	
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Plan	2de	verdieping	-	Appartement	2.3Plan	2de	verdieping	-	Appartement	2.2
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Plan	dakverdieping	-	Appartement	3.1Overzichtsplan	dakverdieping	
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Plan	dakverdieping	-	Appartement	3.2
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