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© QuiCk-step

Goed gevloerd
De vloer is niet alleen letterlijk de basis van je woning. Meer dan elk ander interieur -
element bepaalt hij ook de sfeer in een kamer én je dagelijkse wooncomfort. Ga bij 
je keuze nooit over één nacht ijs.
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Parketvloeren worden opgesplitst in drie 
soorten: massief parket, samengesteld parket 
en fineerparket. 
Massieve parketvloeren bestaan uit plankjes 
massief hout die één voor één volgens een be-
paald patroon worden gelijmd of gespijkerd. 
Samengesteld parket, ook wel lamelparket, 
meerlagig of gelamelleerd parket genoemd, is 
opgebouwd uit diverse lagen: een onderlaag 
uit naaldhout of mdf- of multiplexplaten, een 
tussenlaag van bijvoorbeeld dennenhout, mdf 
of hdf, en aan de bovenkant een slijtlaag van 
minstens 2,5 mm massief hout. Meerlagig 
parket is goedkoper dan een massiefhouten 
vloer en trekt ook minder snel krom.  Ook 
fineerhouten vloeren hebben een drager van 
mdf, vezelplaat of multiplex, maar de toplaag 
is dunner dan 2,5 mm. 

 Houten vloeren kunnen op drie manie-
ren worden afgewerkt: met vernis, was 
en olie. Een geverniste vloer dweil je met 
zuiver water met een scheutje polish. 
Na gemiddeld tien jaar moet de lak-
laag worden afgeschuurd, moet er een 
laag poriënvuller worden aangebracht, 
en moet het hout een nieuwe laklaag 
krijgen. Bij een geboende plankenvloer 
moet om de vijf jaar de bovenste laag 
eraf worden gehaald met white spirit, 
en een nieuwe waslaag worden aan-
gebracht.  Een geoliede houten vloer 
onderhoud je met een voedend product 
zoals voorge schreven door de fabrikant. 
Dweil hem niet met zuiver water, want 
dan wordt het vloeroppervlak ontvet. 

 Een houten vloer kan ook in de bad-
kamer. Tenminste als je kiest voor een 
houtsoort zoals Afrikaans padoek, 
afrormosia, afzelia, ipé, iroko, itauba, 
merbau of teak, als de poriën van het 
hout goed worden afgesloten met een 
vernislaag of een olie, en als de vloer 
zorgvuldig wordt verlijmd op de dek-
vloer, zodat er geen water tussen het 
hout en de dekvloer kan komen. Ook 
moet de plaatser een voldoende brede 
dilatatievoeg voorzien, opdat het hout 
voldoende zou kunnen uitzetten. 

Wat? Tips:

Troeven:
• 100 procent natuurlijk 
• warme, tijdloze uitstraling 
• grote keuze in houtsoorten en afwerking
• lange levensduur
• wordt mooier met de jaren 

De  
belangrijkste 
criteria
Laat, naast je persoonlijke smaak, je 
keuze bepalen door: 

• Je gezinssituatie. Heb je een groot 
gezin of ben je maar met zijn tweetjes? 
Zijn er huisdieren? 

• De intensiteit van gebruik. Een vloer 
in de gang moet slijtvaster zijn dan in 
een slaapkamer.      

• De bestemming. Voor een keuken en 
badkamer zijn vooral de vochtbesten-
digheid en het gemakkelijk onderhoud 
van  belang. Voor een woonkamer en de 
slaapkamer mag je gerust uitstraling, 
veerkracht en voetwarmte laten door-
wegen. Belangrijk voor de woonkamer: 
is er directe inloop vanuit de tuin, en is 
er vloerverwarming? 

• De hoeveelheid moeite en geld die je in 
het onderhoud wilt steken. 

• De prijs. Vergelijk zeker niet alleen de 
kostprijs van de vloerbedekking per 
vierkante meter. Bijna even belangrijk 
zijn de kosten van het leggen, de even-
tuele ondervloer en de afwerking van 
het vloeroppervlak. 

Parket

© belgian woodForum
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Het hart van laminaat bestaat uit fijne 
houtvezels die met hoge densiteit worden 
geperst en watervast verlijmd tot een hdf 
(high density fibreboard)- plaat. Daarbo-
ven komt een decorlaag met bijvoorbeeld 
een hout- of steenfotoprint en vervolgens 
de ‘overlay’, een transparante krasvaste 
melaminelaag. Deze toplaag verleent de 
betere laminaatvloer een hoge slijtvastheid 
en zorgt ervoor dat je hem gemakkelijk kan 
onderhouden. Onder de hdf-plaat bevindt 
zich nog een ‘tegenlaag’ die opstijgend 
vocht moet tegenhouden.

Keramische tegels worden gemaakt van gezuiverde klei 
waaraan veldspaat (een bestanddeel uit graniet), kalk-
steen en zand worden toegevoegd. Deze grondstof¬fen 
worden gemengd, onder hoge druk in vorm geperst en 
daarna gebakken. Vooraleer ze de oven in gaan kun-
nen de vloertegels nog worden geglazuurd. Glazuur is 
een glasachtige kleurlaag die ontstaat door kleuroxi-
des te versmelten met glas. De kleurlaag en de klei 
worden samen gebakken in lange tunnelovens, het 
glas smelt, en de kleurpigmenten worden gefixeerd.

 Laminaat is in onderhoud een van de 
gemakkelijkste vloeren die je je kunt 
wensen. Door de gesloten oppervlakte-
structuur kunnen vuil en stof zich niet 
vasthechten. Voor het dagelijks onder-
houd volstaan een mop met wasbare 
microvezeldoekjes. Dweilen doe je met 
een lauwe, vochtige goed uitgewron-
gen doek en lauw water. Opgelet: een 
vochtige doek is geen synoniem van een 
druipende dweil. De naden tussen de 
laminaatstroken zouden water kunnen 
doorlaten. Wring een dweil altijd goed 
uit.    

 Met een gepaste ondervloer kan zowel 
reflectiegeluid als transmissiegeluid 
aanzienlijk worden verminderd. Reflec-
tiegeluid is het geluid dat je hoort als je 
over de vloer loopt. Transmissiegeluid is 
het geluid dat je hoort als iemand in de 
kamer boven jou over de vloer loopt.

 Traditioneel worden keramische tegels 
in een 4 cm dikke zand-cementlaag 
gelegd, maar ze kunnen ook worden 
gelijmd. Dat gaat veel sneller, en boven-
dien komt de vloer niet veel hoger te lig-
gen. Zo is er minder kans op problemen 
met deuren. Voor een gelijmde tegelvloer 
moet de ondergrond wel perfect vlak 
zijn. Een lijmlaag is veel dunner dan een 
speciebed, waardoor oneffenheden in de 
ondergrond nauwelijks kunnen worden 
opgevangen.     

 Ongeglazuurde vloerte¬gels zijn extreem 
slijt- en krasbestendig - ideaal voor 
drukke huishoudens met kinderen en 
huisdieren - , maar gevoelig voor vocht. 
Een glazuurlaag maakt de tegels bestand 
tegen chemicaliën en vloeistoffen, maar 
ook krasgevoeliger. Als geglazuurde te-
gels aan een buitendeur grenzen, vergeet 
dan niet een vloermat te leggen. Zand 
en stof kunnen putjes veroorzaken. Bij 
donkergekleurde tegels valt dat extra op.    

Wat?

Wat?

Troeven:

Troeven:

• de betere laminaatvloeren hebben het 
uitzicht maar niet het onderhoud en het 
prijskaartje van massief hout 

• laminaat is een uniek alternatief voor 
liefhebbers van fruitbomen of exotische 
houtsoorten. Die zijn doorgaans niet 
geschikt als vloer: ze zijn te zacht en 
raken snel beschadigd, of ze zijn schaars 
en erg duur.   

• het aanbod van de bedrukkingen is te-
genwoordig vrijwel onbeperkt. Ook qua 
afwerking is er de laatste jaren heel veel 
veranderd. Minuscule krasjes, zaagsne-
den en knoestjes die je ook voelt: het 
kan allemaal.

• geglazuurde  tegels zijn bestand tegen vorst, en 
daardoor zowel binnen als buiten toepasbaar. Zo 
kunnen interieur en terras visueel mooi in elkaar 
kunnen vloeien.

• duurzaam   
• zeer onderhoudsvriendelijk

Tips:

Tips:

Laminaat

Tegels

© QuiCk-step

© omniCol



Vrijdag 25 april 2014 NIEUWBOUW KijKWONiNgeN 5

Natuursteen wordt in blokken uitgehouwen 
en dan op maat en in vorm gezaagd. Fre-
quent gebruikte soorten voor binnenshuis 
zijn zandsteen, kalksteen, blauwe hard-
steen, marmer, graniet en leisteen. 

Kurk is niet alleen een natuurproduct, het is bovenal 
een natuurvriendelijk product. Voor kurk moeten 
er geen bomen worden geveld. Kurk wordt namelijk 
gemaakt van de schors van de kurkeik. Om de negen 
jaar wordt de kurkeik ontschorst, waarna de schors 
volledig natuurlijk teruggroeit. Een kurkeik kan tot 
tweehonderd jaar oud worden. Hij kan dus tot twintig 
keer worden geoogst.  

 De meeste soorten natuursteen zijn 
poreus, en dus gevoelig voor vlekken. 
Nadat een nieuw gelegde natuursteen-
vloeren is uitgedroogd, kan je hem 
voorzien van een beschermende laag die 
ervoor zorgt dat vlekken niet in de steen 
dringen. Onderhoud de vloer nadien met 
een dweilzeep en voeg regelmatig wat 
glansmelk aan het dweilwater toe.    .    

 Natuursteen kan op tal van manieren 
worden afgewerkt. Marmer en graniet 
krijgen hun typische glans door te 
polijs¬ten ('polieren'). Zo worden de 
kleuren versterkt, en krijgt de op-
pervlakte een dunne, beschermende 
coating. Voor veel belopen plaatsen kies 
je beter een verzoete (zacht geschuurde) 
afwerking, want het beschermend laagje 
kan afslijten. Daarnaast kan natuursteen  
worden gevlamd (behandeld met vuur), 
ge-schuurd, gezuurd (behandeld met 
een zuur), gezand¬straald of gebouchar-
deerd (behandeld met een zware, brede 
hamer met punten). Deze brute afwer-
kingen zijn bedoeld om het opper¬vlak 
ruw en slipvrij te maken, bijvoorbeeld 
voor trappen en douche¬cellen.

 Kurkvloeren hebben het ietwat saaie, 
klassieke en bruine imago van weleer 
voorgoed begraven. Kurk is tegenwoor-
dig verkrijgbaar in een waaier aan kleu-
ren, structuren, dessins, afmetingen en 
afwerkingen. Heel nieuw zijn kurkvloe-
ren met een toplaag uit hout of vinyl. 
Hiermee combineer je het beste uit twee 
werelden: de stilte en het comfort van 
kurk en de chique en warme uitstraling 
van hout of de slijtvastheid en kras-
bestendigheid van vinyl.      

 Kurk leent zich ook uitstekend voor 
renovatie. Mits een egalisatielaag mogen 
kurktegels op natuursteen of keramische 
tegels worden geplaatst zonder dat de 
bestaande vloer uitgebroken hoeft te 
worden. Geen stof dus, en de vloer komt 
maar 6 tot 7 mm hoger te liggen, de dikte 
van de egalisatie inbegrepen.

Wat?

Wat?

Troeven:

Troeven:

• geen enkele tegel is gelijk. Daardoor dat 
een natuurstenen vloer nooit verveelt.

• de ideale vloerbedekking boven 
vloerverwarming. Natuursteen heeft 
een groot vermogen om de warmte op 
te slaan en die daarna over een lange 
periode gelijkmatig te verdelen.    

• stijlvol en prestigieus 
• zeer duurzaam

• kurkkorrels nemen de omgevingswarmte op en hou-
den die lang vast. Daarom dat kurk zo zalig is voor 
onder je voeten. 

• goed thermisch isolerend. Eén millimeter 
kwaliteits kurk heeft dezelfde isolatiewaarde als 
vier cm beton. Kurk isoleert ook akoestisch. Kurk 
absorbeert trillingen en zorgt ervoor dat lawaai niet 
weergalmt.   

• kurk keert altijd naar zijn oorspronkelijke vorm 
terug en absorbeert schokken, precies zoals goede 
sportschoenen. Dat is heel aangenaam voor de rug 
en de knieën. Tips:

Tips:

Kurk

Natuursteen
© hullebusCh

© santana
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Linoleum dankt zijn naam aan 'oleum lini', 
de Latijnse benaming voor lijnzaadolie. Om 
linoleum vloerbedekking te maken wordt 
de lijnzaadolie eerst ingekookt, waardoor 
die oxideert, en worden er hars, vulmiddel 
(hout- of kurkmeel), kalksteen en pigmen-
ten aan toegevoegd. Dit mengsel wordt op 
banen geperst en onder hoge druk op een 
jute onderlaag gewalst. Na enkele weken 
drogen, krijgen  de banen een bescherm-
laagje dat de toplaag slijtvaster en onder-
houdsvriendelijker maakt. 

Vinylvloeren zijn opgebouwd uit verschil-
lende lagen. De bovenste laag is een trans-
parante slijtlaag die zorgt voor de kras- en 
slijtvastheid. Daaronder zit een laag waarop 
de tekening wordt gedrukt. Deze printlaag 
rust op een glasvezellaag die de vloer extra 
sterkte en stabiliteit verleent, en verhin-
dert dat hij gaat krullen. De onderlaag is 
gemaakt van pvc of polyvinylchloride -van-
daar de naam ‘vinyl’- die de geluiddempen-
de eigenschappen van de vloer verhoogt.  

 Langdurig contact met vocht kan linole-
um doen zwellen. In een keuken moeten 
de naden heel zorgvuldig worden gelast 
en moet  de vloer aan de randen een 
stukje omhoog tegen de wand lopen. Pas 
ook op met agressieve schoonmaakmid-
delen: die kunnen de lijnolie aantasten.    

 Bij nieuwe linoleum kan het lijken alsof 
er een gelige waas over de kleur ligt. Dit 
verschijnsel is totaal onschuldig. Het 
wordt veroorzaakt door de ‘droogka-
merfilm’, een laagje geoxideerde lijnolie 
dat in de laatste fase van het produc-
tieproces op het linoleum zichtbaar 
wordt. Zodra de vloer aan het licht wordt 
blootgesteld, verdwijnt de waas vanzelf.

 Vinyl is eenvoudig te reinigen met een 
stofzuiger of een dweil met een sopje. 
Dofheid en strepen kan je voorkomen 
door aan het dweilwater een scheutje 
neutraal reinigingsmiddel toe te voegen. 
Hiermee herstel je de beschermlaag. 
Vlekken verwijder je altijd zo snel mo-
gelijk met een droge doek of water, een 
specifiek reinigingsmiddel of terpentine. 
Gebruik nooit alkalische producten (am-
monia bijvoorbeeld) of sterke oplosmid-
delen zoals thinner en aceton, want 
vinyl lost daarin op.    

 Leg op een vinylvloer nooit een mat met 
een rubberen onderlaag, en zet er ook 
geen meubels met rubberen noppen 
op. Producten die worden gebruikt bij 
de fabricage van rubber kunnen in de 
vinyl doordringen en blijvende vlekken 
veroorzaken.

Wat?

Wat?

Troeven:

Troeven:

• slijtvast. Linoleum heeft bij goed onder-
houd een levensduur van 25 jaar.

• neemt snel de warmte van de omgeving 
aan. Ideaal dus voor warme voeten.   

• bacterievrij: doordat er heel langzaam 
lijnolie uit het linoleum komt, kunnen 
bacteriën zich er niet op voortplanten. 

• eenvoudig te onderhouden, maar lino-
leum moet wel regelmatig behandeld 
worden met een beschermende was.  

• kan overal worden gelegd, ook in natte 
ruimtes zoals keukens en badkamers

• zeer slijtvast 
• gemakkelijk te onderhouden
• sterke prijs-kwaliteitverhouding

Tips:

Tips:

Linoleum

Vinyl

© Forbo-krommenie

© QuiCk-step
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Tapijt is samengesteld uit een rug en een 
oppervlak van textielgarens die zowel 
synthetisch als natuurlijk kunnen zijn. 
Voorbeelden van synthetische materialen 
zijn polyamide, polyacryl en polyester. 
Voorbeelden van natuurlijke garens zijn 
wol (veerkrachtig en elastisch), katoen 
(sterk maar minder veerkrachtig), sisal en 
kokos (vochtabsorberend en sterk). 

Gietvloeren zijn verkrijgbaar in  diverse 
soorten. Er bestaan epoxyvloeren (op basis 
van epoxyhars), polyurethaanvloeren (op 
basis van polyurethaanhars) en cement-
gebonden gietvloeren (een mengsel van 
cement en polymeren). Hoewel ze nog 
met de hand genivelleerd moeten worden, 
worden ook betonvloeren (gegoten beton 
dat ofwel wordt gepolierd ofwel voorzien 
van een kleurcoating) en siergrindvloeren 
(miljoenen kleine keitjes die met epoxyhars 
geworden gebonden) dikwijls gietvloeren 
genoemd.  

 Wil je lang van je vast tapijt genieten, 
dan moet je het minstens een keer 
per week stofzui¬gen. Het best doe je 
dat met een stofzuiger met een onder-
druk van minimaal 160 millibar. Zo 
ver¬dwijnt niet alleen het vuil, de kleur 
blijft langer mooi en de polen worden 
weer omhoog gezo¬gen. Zuig drie keer: 
met een vleug mee, tegen de vleug in, en 
weer met de vleug mee.   

 Bij vlekken is het zaak van snel reageren. 
Maak een handdoek nat met lauwwarm 
schoon water, wring hem uit, leg hem 
op de vlek en laat de vlek in de hand-
doek trekken. Herhaal dit net zo vaak 
tot de handdoek niet meer verkleurt. 
Schoonmaken met droogschuim, sham-
poo, afwasmiddel of groene zeep wordt 
afgeraden. De zeepresten die in het tapijt 
achterblijven zullen het vuil aantrekken.  

 Een betonvloer is gevoelig voor scheu-
ren en barsten. Haarbarstjes door het 
werken van de ondergrond zijn zo goed 
als onvermijdelijk. Een betonvloer geeft 
ook stof af. Dat kan leiden tot donkere en 
bleke plekken die soms kleverig kunnen 
zijn. Dit probleem kan worden opgelost 
door slijpen, impregneren én polijsten. 

 Het leuke aan siergrindvloeren is ook 
dat ze zo zelden op elkaar lijken. Er 
bestaan kiezeltjes van 0,1 mm en grove 
korrels tot 7 mm dik, en in meer dan 
200 standaardkleuren. Je kan kiezen 
voor een siergrindvloer in één kleur, een 
combinatie van kleuren laten samenstel-
len die bijvoorbeeld past bij je gordijnen, 
of er een zelf gekozen ontwerp mee laten 
uitwerken.  Er bestaan bijvoorbeeld ook 
siergrondvloeren met kleine brokjes 
getrommeld marmer of met metallic- of 
glittertoevoegingen. 

Wat?

Wat?

Troeven:

Troeven:

• wol is gevoeliger dan een synthetisch 
materiaal, maar van nature veerkrach-
tig, vuilwerend en warmte-isolerend. Dit 
zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur 
in de ruimte stijgt. 

• dempt contactgeluid ten gevolge van 
lopen of stoten. Tapijt dempt ook om-
gevingsgeluid: een ruimte waarin een 
tapijt ligt, zal niet hol klinken.    

• zacht en warm voor blote voeten. 
• trekt stof aan, maar houdt het ook vast, 

waardoor het niet meer in de lucht 
ronddwarrelt. Dat is een voordeel voor 
mensen met een allergie voor stof.   

• van epoxy: onderhoudsvriendelijk en 
goedkoper dan polyurethaan, maar 
krasgevoelig  

• van polyurethaan: blijvend elastisch en 
dus minder gevoelig voor scheuren dan 
epoxy, maar gevaarlijk wanneer glad 

• van een cementgebonden gietvloer: 
industriële uitstraling 

• van gepolierde beton: duurzaam en 
slijtvast 

• van siergrind (ook korreltapijt ge-
noemd): duurzaam en origineel  

Tips:

Tips:

Tapijt

Gietvloer

© desso

© exCellent 
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Welkom in deze   kijkwoningen
Wilt u binnenkort gaan bouwen?

Bezoek dan zeker een van 
deze kijkwoningen.  
De bouwbedrijven heten u 
welkom en tonen u graag 
hun realisaties.

Poelstraatje 14 
2200 Herentals

 Lage-Energiewoning in houtskeletbouw in opbouw
Te bezichtigen na afspraak en op zondag 11/05 (10u-17u)

Info: www.arkana.be of 014/404.270

FOTO

XXHerentals

Oudenaardestraat 199
9870 Zulte

Bezoek onze kijkwoning te Olsene
op 27april 2014 van 14u tot 18u of op afspraak.

FOTO

XXOlsene

Betserbaan 14
3545 Halen

Bezoek onze nieuwe kijkwoning te Halen
 nu zondag 27/04 van 14u tot 18u of na afspraak.

FOTO

XXHalen

Elzenstraat 27
9500 Goeferdinge
(Geraardsbergen) 

Bezoek : 
zondag 27/04/2014 tussen 13.30u en 18u

FOTO

XXGoeferdinge

Lage-energiewoning
Brugsesteenweg nr.265

Eeklo

Bezoek deze woning op Zondag 11 mei van 10 – 17u 
of wanneer het u past op afspraak.

FOTO

XXEeklo

Waregemseweg 146
9790 Wortegem-Petegem

Tel. 056 69 42 00

Bedrijfsopendeurdagen: 
zaterdag 26 april en zondag 27 april van 13u - 17u.

FOTO

XXWortegem-Petegem

Brugsesteenweg nr.263
Eeklo

Bezoek deze woning op Zondag 11 mei van 10 – 17u 
of wanneer het u past op afspraak.

FOTO

XXEeklo

Hoek Groenstraat –  
Emilie Schattemanstraat

9041 Oostakker

Bezoek onze passief kijkwoning te Oostakker 
nu zondag 27/04 van 14u tot 18u of na afspraak.

FOTO

XXOostakker

Assesteenweg 243
1540 Herfelingen

Bezoek : zondag 27/04/2014 tussen 13.30u en 18u

FOTO

XXHerfelingen01
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Welkom in deze   kijkwoningen

01

09

04

OPEN-HUIS-DAG
Zondag 27 april 13.30u tot 18u

T.PALM - Elbo n.v.
Oudenaardsesteenweg 281 l 9420 Erpe-Mere

Inschrijven via :
www.tpalm.be l 053/82 56 00

Inschrijven via :

Elzenstraat 27
9500 Goeferdinge (Geraardsbergen)

Assesteenweg 243
1540 Herfelingen

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Heeft u bouwplannen en zoekt u hiervoor een totaalaannemer ?
Onze bouwadviseurs ontvangen u graag in de woning van onze klanten !
U komt toch ook ?
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In december 2013 werden in Vlaanderen 1.637 vergunningen voor nieuwe huizen en 
2.197 vergunningen voor nieuwe flats toegekend. Dat is voor huizen 59 procent meer 
en voor flats maar liefst 102 procent meer dan in december 2012. Dankzij deze forse 
opstoot is het totaal aantal vergunningen voor nieuwe woningen in het jaar 2013 nog 
positief kunnen eindigen. Voor het volledige jaar 2013 is het aantal vergunningen 
voor nieuwe flats in vergelijking met 2012 met 12 procent toegenomen, en is het 
aantal vergunningen voor nieuwe huizen in vergelijking met 2012 maar zeer licht 
gedaald, met amper 0,6 procent. 

In de tweede jaarhelft van 2013 lag het aantal vergunningen telkens hoger dan in de 
corresponderende maanden van 2012, maar de forse stijging in december 2013 is 
wel opvallend. Volgens Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie 
Bouw, werden tegen het einde van 2013 nog heel wat vergunningen ingediend om 
te ontsnappen aan het strengere E-peil en de verplichte hernieuwbare energie die in 
januari 2014 in voege zijn getreden.

Naar aanleiding van Batibouw hebben Seniorennet en 
 Senioragency een enquête gevoerd naar de bouw- en verbouw-
plannen van Vlaamse 50-plussers. De enquête werd inge-
vuld door 125 koppels, 202 vrouwen en 176 mannen, en de 
ondervraagden waren tussen 50 en 70 jaar. 75 procent was al 
eigenaar van een woning. Uit de enquête bleek dat 15 procent 
aan bouwen denkt, en dat 50 procent van de ondervraagden 
in de komende maanden wil verbouwen. 
50-plussers die willen verbouwen doen dat om hun woon-
comfort en gemak te vergroten en zo ervoor zorgen dat ze 
langer zelfstandig kunnen leven. De living en de keuken zijn 
prioritair, gevolgd door de badkamer. 
Ook blijkt dat het budget van 50- tot 60-jarigen enorm varieert 
en in veel gevallen redelijk hoog ligt. Deze groep mensen 
werkt nog, vraagt gemakkelijk een lening aan en is nog heel 
actief en dynamisch. Vanaf 60 jaar daalt het voorziene budget 
voor verbouwingswerken tot maximum 20.000 euro. 
Senioren profileren zich in de enquête als mensen die 
 nadenken en vergelijken. Ze gaan op zoek naar subsidies, zijn 
geïnteresseerd in fiscale aftrekbaarheid, en nemen de tijd om 
op onderzoek te gaan en producten te vergelijken. Kwaliteit 
is het belangrijkst. Geld en promoties komen op de tweede 
plaats.

De afgelopen tien jaar werden onze nieuwbouwwoningen steeds beter geïsoleerd. Dat blijkt uit de 
resultaten van het marketingonderzoeksbureau essencia. 
Bij hellende daken ging de dikte van de dakisolatie van 11,4 cm in 2004 naar 18,9 cm in 2013, 
een toename van  66 procent. Voor platte daken steeg dit in gelijke mate van 7,6 cm naar 12,7 cm. 
Nog opvallender is de sterk toegenomen isolatiedikte voor muren. Voor minerale wol steeg de iso-
latiedikte van 5,3 cm in 2004 naar 11,8 cm in 2013, dus meer dan een verdubbeling. Voor pur, xps 
en eps steeg de isolatiedikte in muren van gemiddeld 4 cm in 2004 naar 9,3 cm in 2013 (+130%).

Kort nieuws

We isoleren steeds grondiger

Forse stijging van aantal bouwvergunningen in december 2013

50-plussers hebben 
(ver)bouwplannen

Uit cijfers van totaalaannemer Durabrik blijkt dat steeds minder 
Belgen kiezen voor een vrijstaande gezinswoning. Vandaag is er op 
de kavels van Durabrik een verhouding van 25 procent open be-
bouwing tegenover 60 procent halfopen bebouwing en 10 procent 
gesloten bebouwing. Een heel verschil met zo’n 10 jaar geleden 
toen de verhoudingen nog helemaal anders lagen: 50 procent open 
bebouwing, 44,5 procent halfopen bebouwing en 5,5 procent geslo-
ten bebouwing.

Rijwoning in opmars 
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antwoorden op  
de wet-Breyne25

1 Ik ga (laten) bouwen. 
Is de wet-Breyne altijd van 
toepassing? 

Neen.  
Opdat de wet-Breyne zou gelden, moet aan 
drie voorwaarden worden voldaan:
• Het gebouw moet dienen om in te wonen. 

Een vakantiewoning of een winkel komt 
dus niet in aanmerking. Bij gemengd ge-
bruik moet de bewoning minstens even-
waardig zijn met het gedeelte voor be-
roepsdoeleinden.

• De woning moet worden gebouwd door 
een aannemer (of sleutel-op-de-deurbe-
drijf, projectontwikkelaar ...).  

• Je moet één of meer betalingen doen voor-
aleer de woning is voltooid. 

2 Ik wil de werken zelf 
coördineren en heb contracten 
afgesloten met  verscheidene 
aannemers. Ben ik dan door 
de wet-Breyne beschermd? 

Neen. 
De wet is alleen van toepassing op bouwpro-
jecten die volledig door één aannemer wor-
den uitgevoerd. Als je contracten tekent met 
aannemers van diverse bouwberoepen, ver-
lies je alle rechten die de wet-Breyne je geeft.  
Vallen evenmin onder de wet-Breyne:
• de gewone verkoop van een afgewerkt 

huis of appartement;
• de verkoop van een onafgewerkt huis 

zonder dat de verkoper zich ertoe ver-
bindt het af te werken; 

3  Ik kan bij eenzelfde 
firma een bouwgrond kopen 
en een huis laten bouwen. Is 
de wet-Breyne van toepassing?

Ja. 
Wanneer je nog geen bouwgrond hebt, dan 
geldt de wet voor een ‘verkoop op plan’ van 
woning én grond. 
Heb je wél al een bouwgrond, dan geldt de 
wet voor zowel een algemene aannemings-
overeenkomst (met je architect en een alge-
mene aannemer) als voor een sleutel-op-de-
deurcontract (op basis van plannen van de 
firma).

4 Ik kan een nieuwgebouw-
de woning kopen in een verka-
veling. Ben ik nog beschermd? 

Dat hangt ervan af: is de woning al volledig 
af of moet je nog een betaling doen vooraleer 
ze definitief is afgewerkt? Voor bescherming 
door de wet-Breyne moet het gebouw ‘nog te 
bouwen of in aanbouw’ zijn en moet je nog 
één of meer betalingen doen vooraleer het is 
voltooid.

 5 Ik heb vorig jaar een huis 
gekocht voor 140.000 euro 
en wil nu beginnen met reno-
vatiewerken die zo’n 60.000 
euro zullen kosten. Is de wet-
Breyne van toepassing?

Neen, spijtig genoeg niet. 
De wet-Breyne kán gelden bij verbouwingen 
of uitbreidingen, maar dan moet bovenop de 
algemene voorwaarden aan twee bijkomen-
de voorwaarden worden voldaan: 
• De verbouwingen moeten deel uitmaken 
van de overeenkomst van eigendomsover-
gang.  Als je van bijvoorbeeld een project-
ontwikkelaar een bestaande woning koopt, 
moet je in het contract laten opnemen welke 
werken moeten worden uitgevoerd.
• Het bedrag van de werken moet hoger zijn 
dan 18.600 euro én de totale prijs van de 
verbouwingswerken moet minstens 80 pro-
cent van de aankoopprijs van de woning be-
dragen. Als je dus een woning van 140.000 
euro koopt, moet je  daar voor 112.000 euro 
kosten aan doen vooraleer de wet-Breyne je 
kan beschermen.   

6 De bouwfirma wil eerst 
een ‘studieopdracht’ over 
mijn project uitvoeren. Valt 
dat onder de wet-Breyne? 

Alleen als een studieopdracht aan vier 
voorwaarden voldoet, is de wet-Breyne 
niet van toepassing: in de overeenkomst 
moeten de werken waarop die opdracht 
betrekking heeft staan beschreven, ook je 
wensen en behoeften moeten zijn gespeci-
fieerd, de kostprijs van de studieopdracht 
mag niet meer bedragen dan 2 procent 
van de voorziene bouwkost, en je moet 
altijd een bedenktijd van minstens zeven 
dagen krijgen vooraleer de overeenkomst 
definitief van kracht kan worden. 
Een tip: wees altijd voorzichtig met ‘stu-
dieovereenkomst’, haalbaarheidsstudie’ 
of ‘coördinatieovereenkomst’. Eenmaal 
je die hebt getekend, geldt de wet-Breyne 
niet meer en kan de bouwfirma meer 
voorschotten vragen dan de wet-Breyne 
toestaat en ontsnapt ze ook aan haar 
aansprakelijkheid voor mogelijke uitvoe-
ringsfouten.

7 In artikel 4 van de wet-
Breyne staat iets over de 
overdracht van de ‘rechten 
op de grond en op de  
bestaande opstallen’. Wat 
zijn dat: opstallen?

‘Opstallen’ staat voor alles wat bovenop 
een stuk grond gebouwd, geplaatst of ge-
plant is.

De wet-Breyne - genoemd naar de indiener ervan 
- dateert al van 9 juli 1971. Hij werd in het le-
ven geroepen om de bouwer van een huis en de 
koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde 
woning (huis of appartement) – in de volksmond 
gekend als ‘kopen op plan’ - te beschermen. In 
mei 1993 werd de wet aangepast om de bouw-
heer meer zekerheid te geven. Het is van het 
allergrootste belang dat je je contract grondig 
analyseert en bekijkt of het volledig met de wet-
Breyne in orde is. 

Meer informatie?

Sibomat nv 
Oude Waalstraat 248, B-9870 Zulte

info@sibomat.be
t +32 9 388 71 95

www.sibomat.be

Met hout bouwen wij aan een duurzame toekomst!
Als marktleider realiseerden wij al meer dan 6.000 houtskelet-
bouwwoningen in 30 jaar. Onze specialisten helpen u stap 
voor stap de juiste keuzes te maken.

• keuze van ontwerp: van conceptwoning tot volledige 
architecturale vrijheid

• verschillende energieconcepten: energiezuinig, lage-energie, 
passief of nulenergie -concept

•  fl exibiliteit nu en later: verschillende afwerkingsgraden 
en een grote aanpasbaarheid in de toekomst

 KOM ZELF DE VOORDELEN  VAN HOUTSKELETBOUW ERVAREN! 
Wij openen op regelmatige basis onze kijkwoningen in Olsene, 
Oostakker en Halen. Kijk op onze website voor alle informatie. 

DUURZAAM BOUWEN 
MET HOUT

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - gdv - gvkr - Vv.

KIJKWONING OLSENE

140512_ADV_Corelio_nieuwbouwdossier_142x100.indd   1 16/04/2014   15:46:35
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8 Is een aannemingsover-
eenkomst geldig als ik die 
getekend heb vooraleer ik  
een bouwvergunning had?  
Of vooraleer ik wist dat ik  
een lening zou krijgen?  

Volgens artikel 7 van de wet-Breyne, dat let-
terlijk en volledig (!) in het contract moet 
overgenomen worden, moeten ofwel de da-
tum van uitgifte van de bouwvergunning 
en de voorwaarden van die vergunning zijn 
vermeld, ofwel moet er staan dat de overeen-
komst is afgesloten onder de opschortende 
voorwaarde van het bekomen van een bouw-
vergunning. Bij sleutel-op-de-deuronder-
nemingen gebeurt het zelden dat er al een 
bouwvergunning is op het ogenblik dat het 
contract ondertekend wordt. Er moet dus uit-
drukkelijk worden aangegeven dat het con-
tract vervalt als het ingediende dossier geen 
stedenbouwkundige vergunning krijgt. 
Ook moet beschreven zijn of de overeen-
komst al dan niet is afgesloten op de op-
schortende voorwaarde voor het verkrijgen 
van een (hypotheek)lening. Indien ja, dan 
moet daarnaast het bedrag staan van de 
lening die je wil aangaan evenals de voor-
waarden waartegen je deze financiering wilt 
krijgen (bijvoorbeeld de afbetalingstermijn 
of de rentevoet). Deze clausule geldt slechts 
voor drie maanden, te rekenen vanaf de da-
tum van afsluiting van de overeenkomst. Tij-
dens deze drie maanden moet je alle nodige 
inspanningen doen om de lening rond te 
krijgen. Je mag deze clausule niet gebruiken 
om onder je contractuele verplichtingen uit 
te komen.

9 Ik heb van de bouwfirma 
alleen wat plannen op A3-for-
maat gekregen. Is dat  
voldoende?

Volgens de wet-Breyne moet je als bijlage 
de nauwkeurige plannen en gedetailleerde 
bestekken krijgen van de werken waarop de 
overeenkomst betrekking heeft. Ook de wij-
ze waarop en de materialen waarmee deze 
werken zullen worden uitgevoerd, moeten 
uitdrukkelijk beschreven worden, alsook de 
voorwaarden waarop hiervan eventueel kan 
worden afgeweken. Deze plannen en bestek-
ken moeten ondertekend zijn door een archi-
tect. Wanneer het om een appartement gaat, 

dan moet een afschrift van de basisakte en 
van het reglement van mede-eigendom wor-
den toegevoegd. 
De terminologie ‘nauwkeurige plannen en 
gedetailleerde bestekken’ laat wel enige in-
terpretatie toe, maar een ‘typeplannetje’ en 
een klein ‘typelastenboekje’ zijn duidelijk 
niet voldoende om geldig te zijn, ook niet als 
een architect-van-de-firma daaronder zijn 
handtekening heeft gezet. Plannen op A3-
formaat zijn in principe dus geen probleem 
- ze zijn veel handiger dan de grote plannen 
die vroeger werden gebruikt -, zolang ze 
maar gedetailleerd zijn.

10 Is de prijs die in het 
aannemingscontract vermeld 
wordt, vast en definitief?

In het contract moeten in principe de totale 
prijs van het huis of van het appartement of 
de totale prijs van de verbouwing of de uit-
breiding staan vermeld, alsmede de wijze 
van betaling. Ook moet worden opgegeven 

of de prijs kan worden herzien of niet.  
Bij een nieuwbouw moet de prijs van de 
grond afzonderlijk vermeld worden. Bij ‘ko-
pen + verbouwen’ moeten de prijs van het 
gebouw en die voor de verbouwing of uit-
breiding afzonderlijk worden aangegeven.
De  prijs moet alle werken omvatten die no-
dig zijn voor de ‘normale bewoonbaarheid’: 
elektriciteit, sanitaire installaties en verwar-
ming moeten zeker zijn uitgevoerd, schilde-
ren bijvoorbeeld niet. 
Tip: wil je niet meer betalen dan wat in het 
contract vermeld staat, hoed je dan voor 
‘supplementen’. Sommige firma’s zijn ex-
perten in het aansmeren hiervan.

11 In mijn contract staat 
dat de werken zullen begin-
nen ‘binnen de maand na het 
ontvangen van de bouwver-
gunning’. Is dat voldoende 
nauwkeurig?

Neen. 

In het contract moet de exacte aanvangs-
datum van de werken staan. Ook de uit-
voeringstermijn en de schadevergoeding in 
geval van vertraging in de uitvoering zijn 
aangegeven. Deze vergoeding moet op zijn 
minst overeenkomen met de normale huur-
prijs van het goed eenmaal dat is afgewerkt. 

12 Hoe moet ik de 
schadevergoeding wegens 
overschrijding van de uitvoe-
ringstermijn opeisen?

Meestal staat in het contract dat je de aanne-
mer eerst ‘in gebreke moet stellen’ vooraleer 
je een vertragingsvergoeding kan opeisen. 
Je doet er best aan deze clausule aan te pas-
sen zodat de  vertragingsvergoeding auto-
matisch begint te lopen zodra de overeenge-
komen uitvoeringstermijn overschreden is. 
Let wel: dan nog zal je de aannemer aange-
tekend op de hoogte moeten brengen dat je 
aanspraak maakt op die vergoeding. 

Laatste HOB in gezellige woonwijk, met
vlotte verbinding naar tram, trein en R4.
De bouwwerken zijn reeds gestart, cas-
co is mogelijk (vg-wg-gdv-gvkr-vv-E70).

Evergem (Belzele)
Westakker:

6 halfopen en 3 gesloten bebouwingen
te koop. Lot oppervlaktes tussen 327-
865 m², oriëntatie van de tuinen: West.
(gvg-wg-gdv-gvkr-vv-E60)

Nog 2 halfopen en 1 bouwgrond voor
open bebouwing (VRIJ TE KOOP) onder
de kerktoren, vrije bouwstijl (gvg-wg-
gdv-gvkr-vv-E70)

Ruim aanbod aan OB, HOB en GB in
diverse bouwstijlen. Vraag gerust uw
ontwerp op maat, de mate van afwer-
king kiest u zelf ook casco mogelijk.
(gvg-wg-gdv-gvkr-vv-E70)

St-Amandsberg
Ketshage:

Lochristi
Berkenstraat:

Wetteren
Diepenbroekstraat (2de fase):

Laatste HOB in landelijke stijl met 4 slk
en garage. ZW tuin (333m²). De bouw-
werken zijn reeds gestart. Afwerking
volgens uw keuze (gvg-wg-gdv-gvkr-
vv-E70).

Destelbergen
Dendermondesteenweg:

OP ZOEK NAAR EEN KWALITATIEVE NIEUWBOUWWONING?
Huysman Bouw nv.- 0497 209 244 of 0497 588 888- www.huysmanbouw.be

NIEUWE
VOORWAARDEN

De wet-Breyne biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, 
sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken.
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13 Ik zou graag het 
contract laten nalezen door 
een advocaat. Mag dat?

Uiteraard! 
De aannemingsovereenkomst moet vermel-
den dat ‘de partijen erkennen dat zij sedert 
vijftien dagen kennis hebben van de in dit 
artikel vermelde gegevens en stukken’. 
Neem effectief vijftien dagen de tijd om na 
te denken en desnoods een advocaat of een 
notaris te raadplegen. Teken nooit zomaar.  

14 In mijn contract staat 
dat de definitieve oplevering 
zal plaatsvinden zes maanden 
na de voorlopige oplevering.  
Is dat wel wettelijk? 

Neen. 
In de wet-Breyne staat letterlijk dat ‘de 
eindoplevering van het werk niet mag  ge-
schieden dan na verloop van een jaar sedert 
de voorlopige oplevering’. 

15 De vertegenwoordiger 
vraagt ons hem een voorschot 
van 10 procent te betalen.  
En dan nog liefst ‘zonder  
factuur’. Is dat wettelijk?

Neen! 
Het betalen van een voorschot mag ten eer-
ste nooit gebeuren vooraleer het contract on-
dertekend is, en ten tweede mag het bedrag 
van het voorschot niet hoger zijn dan 5 pro-
cent van de totale prijs. 
Heel belangrijk: betaal nooit een voorschot 
vooraleer het contract is ondertekend, be-
taal nooit meer dan 5 procent voorschot bij 
het ondertekenen van het contract, en pas 
ook op met voorschotten in het zwart: als 
de bouwfirma failliet gaat, ben je je centen 
kwijt. Een regulier betaald voorschot kan je 
met wat geluk nog recupereren.

16 Wat zegt de wet-
Breyne nog meer over de  
betaling?   

- Het saldo van de werken is opeisbaar in 
gedeelten die niet hoger mogen liggen 
dan de prijs van de werken die reeds zijn 
uitgevoerd.  

- Als een bouwbedrijf ook de bouwgrond 
verkoopt, mag het de betaling daar-
van pas vragen bij het verlijden van de 
authen¬tieke akte voor de notaris. Van de 
te betalen som wordt het reeds betaalde 
voorschot of handgeld dan afgetrokken.

- Wanneer een belofte van overeenkomst 
niet wordt gevolgd door een definitieve 
overeenkomst, dan mag de vergoeding 
die de koper of opdrachtgever moet beta-
len niet hoger zijn dan 5 procent van de 
totale prijs. Dit percentage kan worden 
vermeerderd of verminderd indien vast-
staat dat het lager of hoger is dan de wer-
kelijk geleden schade.

17 In mijn contract zijn 
twee opschortende voorwaar-
den opgenomen, over het  
verkrijgen van een hypothe-
caire lening en de steden-
bouwkundige vergunning; 
Moet ik dan toch al een  
voorschot betalen?

Neen. 
Misschien zal de verkoper hierop aandrin-
gen, maar je doet het beter niet. Wacht om 
een voorschot te betalen tot het zeker is dat 
je project kan doorgaan. Als blijkt dat je geen 
hypothecaire lening krijgt of wanneer de 
stedenbouwkundige vergunning niet wordt 
goedgekeurd, zal de verkoper je dat bedrag 
toch moeten terugbetalen.

18 Ik kocht een huis 
waarin renovatiewerken aan 
de gang waren. De architect 
zegt me dat ik daarvoor 15.000 
euro zal moeten bijbetalen, 
bovenop de overeengekomen 
prijs. Kan dat zomaar?

Dat kan inderdaad.
Bij een verkoop met verbouwing mag de 
aannemer-promotor  de verkoopprijs van 
het huis verhogen met de prijs van werken 
die tot op dat moment al zijn uitgevoerd. Een 
architect moet bevestigen dat het hiervoor 
aangerekende bedrag correct is.

Bedrijfsopendeur Danilith

Waregemseweg    146
9790 Wortegem-Petegem
Tel. 056 69 42 00 - Fax 056 69 42 49
info@danilith.be

Alle gronden
en woonprojecten

www.danilith.com

WONINGBOUW

27
APRIL

Z0NDAG

26
APRIL

ZATERDAG

van 13 - 17 u

Kom uzelf overtuigen!

Waregemseweg 146,  Wortegem-Petegem

Alleen bij ons kan u kennismaken 
met een unieke bouwmethode!
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19 Wat is het verschil tus-
sen erkende en niet-erkende 
aannemers?  

De wet-Breyne verplicht aannemers, verko-
pers en promotoren een financiële zekerheid 
te stellen. Binnen de dertig dagen na het on-
dertekenen van het contract moeten ze je 
daarvan het bewijs voorleggen. De verplichte 
waarborg verschilt naargelang de aannemer 
al dan niet is erkend: 
• Erkende aannemers mogen zich inschrij-

ven op bepaalde overheidsopdrachten.  
Deze aannemers moeten bij een financiële 
instelling, een hypotheekonderneming of 
een verzekeringsonderneming een zeker-
heid stellen die overeenkomt met 5 procent 
van de totale prijs van het gebouw. Deze 
waarborg wordt voor de helft vrijgemaakt 
bij de voorlopige oplevering en voor de 
helft bij de definitieve oplevering. Zo be-
houd je als bouwheer 2,5 procent van de 
prijs als een soort garantie dat de werken 
die op het ogenblik van de voorlopige op-
levering nog niet volledig of slecht uitge-
voerd waren, toch in orde gebracht zullen 
worden.

 • Een niet-erkende aannemer of promotor 
moet via een financiële instelling of een hy-
potheekonderneming - sinds 28 september 
2012  kan het ook via een verzekeringson-
derneming  - ervoor borg staan dat bij ont-
binding van de aannemingsovereenkomst 
je woning voltooid zal worden, of dat de 
al betaalde sommen zullen worden terug-
betaald. Heel belangrijk: deze verplich-
ting wordt nogal eens vergeten. Er bestaan 
niet-erkende aannemers die bijvoorbeeld 

een bankgarantie aangaan ter waarde van 
slechts 5 procent in plaats van 100 pro-
cent, andere openen zelfs helemaal geen 
bankgarantie. Dat kan je uiteraard zuur 
opbreken als de aannemer failliet gaat.

20 De aannemer stelt ons 
voor dat we, per factuur die we 
moeten betalen,  
5 procent inhouden tot bij de 
voorlopige oplevering.  
Is dat een goed voorstel? 

In de praktijk heeft zich nog een derde sys-
teem van borgstelling ontwikkeld.  Hierbij 
mag de klant/bouwheer van iedere factuur 
5 procent inhouden en wordt dat bedrag be-
taald bij de oplevering(en), soms in één keer, 
soms 50 procent bij de voorlopige oplevering 
en de overige 50 procent bij de definitieve op-
levering. 

21 Wat is een ‘beding 
van wederinkoop’?
Bij een ‘beding van wederin-
koop’ houdt de verkoper/aan-
nemer zich het recht voor om 
onder bepaalde voorwaarden 
de woning opnieuw in te kopen.  

Dit is door de wet-Breyne verboden. Een con-
tract mag geen beding van wederinkoop in-
houden, want daarmee kan een koper/bouw-
heer onder druk worden gezet.  

22 Indien het contract 
niet volledig comform de wet-
Breyne is, is het dan meteen 
ook volledig ongeldig?

Niet noodzakelijk.
Als de artikels 7 of 12 worden overtreden, kan 
je - vooraleer de voorlopige oplevering plaats-
vindt - eisen dat het volledige contract nietig 
wordt verklaard. 
Wanneer het gaat om clausules die strijdig 
zijn met de artikelen 3 tot 6 en 8 tot 11, zijn de 
clausules gewoon ongeldig.

23 In het contract dat 
ons voorgesteld wordt, staat 
een heel ingewikkelde ‘herzie-
ningsclausule’. Wat betekent 
die eigenlijk?

De formule dient om de overeengekomen 
prijs te kunnen verhogen aan de hand van 
de ‘bouwindex’ op basis van de prijzen van 
de materialen en de lonen. De meeste bouw-
firma’s garanderen tegenwoordig een vaste 
prijs.  Dat is uiteraard gunstiger. 

24  Mag de definitieve 
oplevering mondeling overeen-
gekomen worden?

Neen.

Hoewel het in veel contracten anders wordt 
omschreven, is het volgens de wet-Breyne 
verplicht dat zowel de voorlopige als de 
eindoplevering van de werken bewezen wor-
den ‘door een schriftelijke en tegensprekelijk 
tussen partijen opgemaakte akte’.

25  Er is nog geen voorlo-
pige oplevering geweest, maar 
ons huurcontract loopt af en 
daarom zouden wij al graag 
naar onze nieuwe woonst  
verhuizen. Mag dat?

Dag mag, maar je doet het beter niet. 
De bewoning of het in gebruik nemen van 
het gebouw geldt volgens de wet-Breyne, als 
vermoeden dat je stilzwijgend de voorlopige 
oplevering aanvaardt, behoudens tegenbe-
wijs. 
Dit is een clausule waarvan minder bona-
fide ondernemingen zouden kunnen profi-
teren. Als de werken uitlopen, kan je soms 
verplicht zijn te verhuizen naar je nieuwe 
woonst vooraleer de voorlopige oplevering 
heeft plaatsgevonden, tenzij je een tijdje bij 
familie of vrienden kan verblijven. Tip: als 
je  toch verhuist, maak dan met architect en 
aannemer een plaatsbeschrijving op en laat 
daarop duidelijk specifiëren dat het feit dat 
je je woonst  –  niet door jouw schuld – al 
moet betrekken, niet betekent dat je de uit-
gevoerde werken aanvaardt.

Bouwen en wonen
in2020?

Benieuwd hoe je in de toekomst zal wonen?
Kom naar onze gloednieuwe balanswoningen in Merelbeke
en ontdek welke vernieuwende oplossingen Durabrik Group
in zijn mars heeft.

Met interessante infosessies en
rondleidingen, randanimatie voor
de kinderen en een hapje en drankje.

26-27/04 van 14-18uWanneer?

Waar? Rasmusvijver 30-31-32 in Merelbeke
(GPS Leonce Volckaertdreef)

Kom langs en

neem je gratis
solar charger

mee!*

Opening balanswoningen Merelbeke

Schrijf je in op balanswoningen.be

*zolang de voorraad strekt

DUR_ad_balans_042014.indd 6 10-04-14 11:04
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De Wellness Wand verenigt niet alleen de weldaden 
van een centrale inloopdouche, rechts daarvan een 

sauna en links een stoombad. Het totaalconcept stapt 
ook af van de traditionele houten wanden van stoom-

bad en sauna, en vervangt ze door verlichte glasplaten 
met geprinte foto’s van vrouwen in sensuele poses. 

Voor de achterste glaswanden kan je ook andere foto’s 
kiezen. Voor de buitenafwerking en de achterwand 

werd gekozen voor Corian. Wil je toch eerder een 
natuurlook, dan kan de achterwand worden afgewerkt 

met verweerd hout dat ecologisch werd gekapt in 
Afrika, Canada en Scandinavië. 

www.vsbwellness.be

Eerst waren er de bedieningsplaten met knoppen, dan de 
elektronische platen met automatische spoeling. En nu 
is er de gepatenteerde Sigma70: een plaat zonder knop-
pen of toetsen die je alleen lichtjes moet aanraken om het 
toilet door te spoelen. Het systeem is een vondst van de 
Geberit-ingenieurs en is even eenvoudig als ingenieus. 
Wanneer je de bedieningsplaat aanraakt, vertrekt een 
pneumatische puls naar het spoelsysteem, en die puls 
maakt gebruik van de druk van het water in de leidingen 
om de energie te vertienvoudigen. Het is dus de druk van 
het water in de leidingen die de energie levert om het 
spoelmechanisme in werking te stellen. 
Naast haar unieke techniek munt de Sigma70 ook uit door 
haar unieke vormgeving. Ze is amper 4 mm dik, wordt on-
zichtbaar bevestigd en lijkt wel boven het toilet te zweven.

www.geberit.be

Luxe in de 
overtreffende trap 

Hansgrohe lanceerde vorig jaar al zijn eerste thermostaat die gemonteerd 
wordt tot tegen de muur, zodat die kan dienen als tablet voor flesjes 

shampoo en douchegel. Nieuw zijn de Select-knoppen op deze thermos-
taat. Wanneer ze niet in werking zijn, steken ze lichtjes vooruit, zodat 

je ze goed voelt, wat handig is wanneer je ouder wordt en minder goed 
ziet. Als je op de knoppen duwt, springen ze verder vooruit, zodat ze bij 
het douchen mee worden afgespoeld en er zich geen zeepresten rond de 

randjes kunnen ophopen. 
De thermostaat zelf is volledig luchtdicht, zodat hij bij aanraking maar 

lichtjes warm aanvoelt. Bovenop bevindt zich een veiligheidsglas dat 
gemakkelijk schoon te maken is. 

De ShowerTablet is beschikbaar voor zowel het bad als de douche. 

  www.hansgrohe.be

Handig voor elke leeftijd 

Unieke techniek 
en vorm 

Nieuw voor badkamer
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Nieuwbouwwoningen: 

klaar voor de toekomst
Een woning die je vandaag bouwt, dient om morgen in te wonen. Met andere woor-
den, ze moet klaar zijn voor de toekomst. En met de nieuwe energiewetgeving bete-
kent dat vooral: investeren in energiezuinige oplossingen. Want voor bouwvergunnin-
gen aangevraagd vanaf 2014 moet het E-peil – een maat voor de energieprestatie 
van een woning - lager zijn dan 60, en tegen 2020 wordt de bovengrens zelfs ver-
laagd tot 30. Het is daarbij belangrijk om een goede balans te vinden tussen budget 
en energiezuinigheid. Durabrik Group geeft het goede voorbeeld met drie balanswo-
ningen in Merelbeke.

Nieuwe richtlijnen E-peil
De nieuwe energiewetgeving voorziet dat het 
E-peil van nieuwbouwwoningen jaar na jaar 
moet dalen. In 2020 zal de grens zelfs op 30 
liggen, wat overeenkomt met bijna energie-
neutraal (BEN). Het E-peil wordt bepaald 
door factoren als de thermische isolatie, de 
luchtdichtheid, de compactheid en de oriën-
tatie van een gebouw, maar ook door vaste 
installaties zoals de verwarming, warmwa-
tervoorziening, ventilatie, koeling en ver-
lichting. Door te kiezen voor de juiste ener-
giezuinige oplossingen en energie-efficiënte 
technieken kan je dat E-peil naar beneden 
krijgen. 

In harmonie 
met de omgeving
Energiezuinigheid is dus een belangrijk as-
pect van een nieuwbouwwoning, maar daar-

naast spelen ook andere zaken een rol als je 
gaat bouwen. Zo heeft iedereen zijn eigen 
stijl en budget, en met de groeiende mobi-
liteitsproblemen is een goede, vlot bereik-
bare locatie – met scholen, winkels en werk 
binnen handbereik - van een onschatbare 
waarde. De energiezuinige balanswoningen 
die Durabrik bouwde in Merelbeke maken 
niet alleen deel uit van een verkaveling met 
een goede ligging, maar zijn bovendien mooi 
geïntegreerd in het concept van deze woon-
wijk. Zo dragen ze bij tot de harmonieuze 
uitstraling van het geheel. Aan de buiten-
kant hebben ze een strakke, futuristische 
look, binnenin werd elke woning ingericht 
volgens een andere stijl: landelijk, modern 
of strak. 

Balanswoning
Een nieuwe woning bouwen is dus een kwes-
tie van keuzes maken en daarbij het juiste 
evenwicht te zoeken tussen budget, energie-

zuinigheid, locatie en mobiliteit. Durabrik 
spreekt dan ook van balanswoningen die 
staan voor een nieuwe visie op wonen in de 
toekomst. Bij de bouw van deze woningen 
werd in de eerste plaats rekening gehouden 
met het beschikbare bouwbudget, zodat je 
als bouwheer niet hoeft wakker te liggen van 
een lening die niet afbetaald raakt. Ook de 
energieoplossingen en -technieken werden 
afgestemd op het beoogde comfort van de 
bewoners, met een aangename temperatuur 
die warm maar niet te warm is in de winter, 
en koel maar niet te koud in de zomer. Tot 
slot werd er rekening gehouden met de lo-
catie, die verplaatsingen naar school, het 
werk, of de winkel zo eenvoudig mogelijk 
maakt. Vanaf 26 en 27 april, vanaf 14 tot 
18 uur kan je in de balanswoningen in Me-
relbeke inspiratie opdoen voor de architec-
tuur, energiezuinige oplossingen en andere 
aspecten van je nieuwbouwwoning.
www. balanswoningen.be


