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SITUERING & BESCHRIJVING
ADOLF LOOTENSSTRAAT, DRONGEN

In Drongen verrijst binnenkort project AL 6, 1 MODERNE OPEN BEBOUWING 
gekenmerkt door minimalistische architectuur, maximaal wooncomfort en een hoge 
afwerkingsgraad.  

De woning werd ontworpen door CAS Architecten. De bewoonbare oppervlakte van 
deze villa bedraagt 240 m². Indien gewenst kan optioneel de woning deels of volledig 
worden onderkelderd. Wat indeling en afwerking betreft, kan de woning volledig worden 
aangepast aan ieders wensen, smaak en budget.



ABS BOUWTEAM

Sinds jaar en dag verrast ABS Bouwteam, totaalaannemer uit Gent, met vooruitstrevende 
woonprojecten. In elk project etaleert deze ambitieuze ontwikkelaar zijn uitgesproken liefde 
voor architectuur en passie voor maatwerk. ‘AL 6’ is het resultaat van die jarenlange ervaring. 
Het nieuwe project in Drongen belooft sublieme architectuur te combineren met verstandige 
materiaalkeuzes en duurzame woonoplossingen, voor een betaalbare prijs. 

ABS Bouwteam wordt uw enige aanspreekpunt, met een no nonsense service en 100% 
bankgarantie. Want het Gentse bouwbedrijf mikt op toegankelijke luxe, voor iedereen. Dat 
doen ze met doordachte keuzes op vlak van duurzaamheid, materialen en planning, zonder in 
te boeten op esthetiek. Omdat ze er bij ABS rotsvast van overtuigd zijn dat goede architectuur 
gelukkig maakt. 

www.absbouwteam.be
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LASTENBOEK
Plannen kunnen gewijzigd en/of gepersonaliseerd worden op maat en in functie 
van de wensen & het budget van de klant voor de aanvang der werken.

ALGEMEEN
Dit project omvat het oprichten van 1 eengezinswoning volgens de plannen in bijlage opgemaakt door CAS 
Architecten. Dit lastenboek verschaft de individuele kopers een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit en de 
afwerking van het gebouw en zijn omgeving.
De verkoopprijzen zijn vast en definitief. Er zal geen verhoging toegepast worden voortvloeiende uit de schommelingen 
van lonen en materialen, tenzij laattijdige betaling of andere redenen veroorzaakt door de koper.

LIGGING
Adolf Lootensstraat (lot 6bis) te Drongen

BESCHRIJVING
Het project is gelegen te Drongen
kadastraal gekend onder Gent 27ste afdeling Sectie D0272HP0000 Het College van Burgemeester en Schepenen 
leverde een verkavelingsvergunning af voor het verkavelen van dit perceel op 12 december 2013. Dossier met 
kenmerk 201377/RM BV NDB.

RESIDENTIEEL KARAKTER
Villa omvat
 - op het gelijkvloers: inkom met toilet, ruime open leefruimtes met keuken, eethoek, zithoek, 
 - berging-wasplaats en dubbele garage Kelder in optie
 - op de verdieping: 3 slaapkamers, waarvan 1 met dressing, 2 badkamers en een afzonderlijk toilet.

Met veel aandacht voor architectuur, wooncomfort en kwaliteit, biedt dit project een antwoord op de groeiende vraag 
naar residentiële woonlocaties op topniveau. De omgeving bestaat voornamelijk uit villa’s en kleinere woningen.
De ontwerpen van CAS Architecten bieden een uniek inzicht in de architecturale mogelijkheden, maar zijn nog 
volledig aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen en noden.

BESCHRIJVING VAN DE WERKEN
1.1 STUDIES & DIENSTEN
De werf voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
Zijn voorzien:
 - Werfkeet (periode gesloten ruwbouw)
 - Sanitaire cabine
 - Werfkast elektriciteit

 - Verticaal transport
 - Veiligheidsvoorzieningen
 - Stellingen
 - Opruimen van de werf & afvoeren bouwpuin

Aansluitingen:
Zijn ten laste van de koper: Alle aankoppelings-, aansluitingsrioleringsen indienstellingskosten van de
nutsvoorzieningen. Verbruik van de elektriciteit, water en verwarming van het gebouw tijdens de productiefase.

1.2 FUNDERINGEN EN STRUCTUUR
De plannen en berekeningen van de dragende structuur in gewapend beton en dragend metselwerk, evenals de
studie van type en dimensionering van de funderingen worden opgemaakt door een erkend studiebureau. Voor de
bepaling van het funderingstype steunt men zich op de nodige sonderingverslagen.

1.3 RIOLERINGEN
Tracé volgens het rioleringsplan van de architect. De buizen (in pvc, volgens NBN norm) worden geplaatst met 
voldoende helling en de nodige toezichtpunten. De technische voorschriften van de bevoegde diensten worden 
nageleefd.

Putten:
 - Regenwaterput in beton 10.000 L per woning.
 - Septische put in beton 1.500 L per woning.
 - Infiltratiebekken d.m.v. units type INFILO conform voorschriften

1.4 OPGAANDE CONSTRUCTIES
 - Gevels / binnenspouwblad in thermisch isolerende snelbouwsteen 14cm.
 - Cellenbeton drukbestendige Ytong t.h.v. opstanden aan onderste laag vloeraanzet en aan plat dak.
 - Waterkering / DPC vochtisolatie aan gevelmuren en buitenhoeken.
 - Binnenmuren in snelbouw, dikte 14cm en 9cm voor respectievelijk de dragendeen niet dragende muren.
 - De ramen en/of deuren tot op de grond hebben een dorpel in verzoete blauwe hardsteen met een dikte van 

+/- 5 cm, ramen op hoogte een aluminiumdorpel met dezelfde kleur als de ramen.
 - De gevels worden afgewerkt met witte crepi icm de vereiste spouwisolatie cf. EPB-norm.
 - Trap voorzien in ter plaatse gestort beton, alsook afwerking trap in hout.



1.5 DAKWERKEN
Een Pirotherm-systeem wordt voorzien voor de isolatie van het plat dak cf. EPB-norm. De dakdichting bestaat uit 
een EPDM rubbermembraam en wordt afgewerkt met keien. De dakranden bestaan uit aluminium profielen in 
hetzelfde kleur als het buitenschrijnwerk. Regenwaterafvoeren & regenpijpen ingewerkt in buitenmuren.

1.6 BUITENSCHRIJNWERK
Wordt uitgevoerd in zwart gelakte aluminium profielen. Dubbel klaar HR++ glas (Ug = 1,0 W/m2K), zonwerende 
beglazing (type SGG Climaplus) en veiligheidsbeglazing voorzien waar nodig. (Indien van toepassing) sectionaalpoort 
voorzien.
 
1.7 ELEKTRICITEIT
Elke woning wordt voorzien van een individuele installatie met de nodige stopcontacten, lichtpunten, schakelaars, 
voedingen en aansluitingen voor telefoon, PC en TV.

1.8 VERWARMING
Installatie van warmtepomp (lucht-water) voorzien voor zowel de vloerverwarming als de productie van sanitair warm 
water, inclusief boiler van 300 L. Vloerverwarming in alle ruimtes m.u.v. garages en slaapkamers.

1.9 VENTILATIE
Een complete ventilatie installatie systeem D met warmteterugwinning wordt geplaatst volgens de geldende 
EPBnormen, inclusief keuring. Luchtdichtheidstest (blowerdoortest) inbegrepen.

1.10 SANITAIR
De sanitaire installatie behelst de afvoerleidingen tot aan de riolering, de nodige aanen toevoeren voor kouden warm 
water conform plan, alsook een regenwaterpomp in de technische berging voor aansluitingen op alle toiletten en 
dienstkraan (tuin). 
Het budget voor sanitair meubilair bedraagt € 12.500 excl. BTW.
 
1.11 PLEISTERWERKEN
Alle binnenwanden en plafonds worden glad bepleisterd.

1.12 VLOEREN & PARKETTEN
 - Vloerisolatie, 10 cm op het gelijkvloers, 6 cm op de verdieping.
 - De garagevloer wordt voorzien in gepolierde beton.
 - Keramische tegels (formaat max. 50x50) in inkom, toiletten, keuken, berging en badkamer. Deze worden gelijmd 

op de chape. De handelswaarde (HW) bedraagt € 50 per m2 excl. BTW.
 - De overige ruimtes worden bekleed met parket (halfmassief of massief mozaiek) met een geplaatste waarde 

(GW) van € 85 per m2 excl. BTW.
 - Overal houten plinten voorzien, nog te schilderen.

1.13 BINNENSCHRIJNWERK
Vlakke tubespaan schilderdeuren in strakke omlijsting voorzien met max. breedte 90 cm, max. hoogte 211,5 cm, 
met inox kruk en inox scharnieren, incl. grondlaag op kassement.

1.14 KEUKEN
Er is een voorlopig budget voorzien van € 20.000 excl. BTW voor een ingerichte keuken



OPTIES
 - Gevelafwerking in aluminium: supplement vanaf € 450 per m2 excl. BTW
 - Valse plafonds i.p.v. pleisterwerk: supplement vanaf. € 45/m2 excl. BTW.
 - Plafondhoge deuren i.p.v. standaardhoge deuren: vanaf € 1.000/st excl. 

BTW.
 - Lichtarmaturen: Prijs op aanvraag.
 - Domotica i.p.v. klassieke elektrische installatie: va. € 10.000 excl. BTW.
 - Haard+meubel: vanaf € 10.000 excl. BTW.
 - Schilderwerken: Prijs op aanvraag.

Alle prijzen vermeld zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
De koper behoudt zich het recht voor materialen vermeld in het lastenboek 
te vervangen door materialen van gelijke of hogere waarde.
Deze prijslijsten elke aangehechte bijlage zijn strikt vertrouwelijk te 
behandelen tussen de geadresseerde partijen en ABS Bouwteam.



AANKOOP GROND ARCHITECT
ERELONEN

CONSTRUCTIE
(240m²)

 REGISTRATIE (10%)  BTW (21%)  TOTAAL 
excl. kosten 

TOTAAL 
incl. kosten

Villa AL 6  € 205.000,- € 20.000,-  € 412.400,-  € 20.500,-  € 90.804,-  € 637.400,-  € 748.704,-

PRIJSLIJST

-  Prijzen op basis van het standaard lastenboek.  
-  Studiekosten inbegrepen: erelonen architect, ingenieur, veiligheidscoördinatie.  
-  De prijsopgave is exclusief metingskosten, aansluitingskosten, notaris- en aktekosten (± 2%). 
-  De kostenraming houdt geen rekening met eventuele meeneembaarheid of andere belastingsvoordelen.  
-  Terrassen, opritten en tuinaanleg zijn niet inbegrepen.  
-  Deze prijsopgave houdt geenszins een verplichting in voor de verkoper.  



ABS Bouwteam
Schoonzichtstraat 33, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 

Pascal Blancquaert | Projectontwikkeling & Verkoop
0495/ 52.44.05 - pascal@absbouwteam.be

G r a a g  m e e r  i n f o ? 
V R A A G  U W  A F S P R A A K


