
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LASTENBOEK 

Kauwstraat 47,49,51 - Pittem – Garagebox 

Garagebox 

 

 



  
 Lastenboek Kauwstraat, Pittem –Lastenboek garagebox         2 

 

Voorwoord 

Dit lastenboek geeft een globaal overzicht hoe deze toekomstige garagebox wordt opgebouwd en 

beschrijft de meest courante (afwerkings)materialen. 

De intentie van dit lastenboek is een beeld te geven van de kwaliteit en het vakmanschap waarop u 

kunt vertrouwen. Wij voeren onze werken uit volgens de regels der kunst met duurzame en 

kwaliteitsvolle materialen. Indien u meer informatie en duiding wenst over onze aanpak en 

materialen, kunt u deze bij Pyloon BVBA opvragen.  

Dit lastenboek voldoet aan de meest recente wetgeving en energienormering inzake de EPB-

regelgeving. Deze studies worden uitgevoerd door een erkende verslaggever en 

veiligheidscoördinator die ook ter plaatse de nodige maatregelen treft op gebied van veiligheid en 

gezondheid. De architect houdt deskundig toezicht op de werken en stelt de nodige 

kwaliteitscontroles. 

Dit lastenboek vormt een ondeelbaar geheel met de verkoopovereenkomst en de bouwplannen. 

Wij kijken alvast uit naar een aangename en productieve samenwerking! 
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Algemeen  

 

1. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop 
ze worden verwekt. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en met kwalitatieve 
materialen. Indien u nog meer duiding wenst over onze aanpak en de aangewende materialen, kunt 
u zich steeds tot ons wenden.  

 
 

2. De werken zullen worden uitgevoerd met de materialen die in de beschrijving zijn vermeld, 
volgens het opgegeven type of van gelijkwaardige kwaliteit. De alhier beschreven afwerking heeft 
voorrang op de aanduidingen op de plannen, die slechts indicatief zijn. 
Op advies van de architect behoudt Pyloon zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze 
van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek 
voorziene kwaliteit. 
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1. Garagebox 

1.1 Inplanting 

De inplanting van de garagebox gebeurt overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften en 

bouwvergunningsvoorwaarden.  

1.2 Funderingswerken 

De garageboxen worden op 2 funderingsbalken geplaatst. 

1.3 Rioleringswerken 

De rioleringen voor de regenwaterafvoer worden uitgevoerd in PVC buizen. Alle buizen en 

hulpstukken zijn BENOR gekeurd. 

1.4 Constructie 

De wanden, de vloer en het dak zijn naadloos gestort uit gewapend beton, uitgevoerd in de standaard 

versterkte wand-, en plafondikte van minimaal 8cm. 

Er wordt een vandalismebestendig ventilatierooster voorzien achteraan in de betonwand 

1.5 Buitenafwerking 

De buitenafwerking van de garageboxen bestaat uit een gevelbepleistering van 1,5mm dik in een 

standaard lichtgrijze kleur. 

1.6 Binnenwandafwerking 

De muren en het plafond zijn afgewerkt met een afwasbare en veegvaste kunsthars.  

1.7 Dak 

Het dak heeft een kuipvorm met dakopstand. De dakbedekking bestaat een met glasvezel versterkte 

leisteen toplaag. 

1.8 Hemelwaterafvoer 

Een kunststof regenpijp is kant-en-klaar gemonteerd op de achterkant van de garagebox. 

1.9 Kantelpoort 

Er wordt een manueel te bedienen kantelpoort voorzien met kruk en cilinderslot in het kleur wit (RAL 

9016). De poort is voorzien van een inbraakwerend cilinderslot volgens de meest recente euronormen 

en wordt standaard met 2 sleutels geleverd. 
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1.10 Afmetingen 

Afmetingen garagebox 1 - 7 : 2950 mm x Lengte 7000 mm x Hoogte 2550 mm 

Afmetingen garagebox 8 : 2950 mm x Lengte 6000 mm x Hoogte 2550 mm 

 

Dagmaten opening: 2550mm (inrijbreedte) x 2000mm (inrijhoogte) 

1.11 Technieken 

Er is geen verlichting / stopcontact voorzien. 

 
 
De bouwheer/de koper bevestigt dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit lastenboek 
is vermeld.  
 

 

 

Handtekening verkoper     Handtekening koper(s) 

 

 

 

 

 

2. Bijlages 

- Inplantingsplan 

- Plan garagebox 

 






