INFOFICHE

Nieuwbouwzondag 21 oktober 2018
Te Groeneweghe 59 | 8800 Roeselare

GRONDWERKEN
•

Regenwaterput van 10000 liter

•

Préfundering van terras en paadjes uitgevoerd door All-Bouw

OPGAANDE METSELWERKEN
•

De façade bestaat uit Brabantse Recup M65 (halfsteensverband)

•

Er is een portiek in arduin en een arduinen plint geplaatst

•

Rondom de ramen is siermetselwerk voorzien
Het boograam op de linker zijgevel is voorzien van een streklaag in boogvorm, dit raam werd met een volle center geplaatst

•

De zolderruimte werd verdeeld door snelbouwstenen (meegaand voegwerk)

DAKCONSTRUCTIE / DAKWERKEN
•

De balustrade van het dakterras is uit afzelia met kruisvorm, de vloerplanken uit bangkirai

•

De dakpannen zijn de Eternit sneldekpan blauw-grijs genuanceerd

•

De rechthoekige goten zijn in Anthra-Zinc en zowel deze als de ronde afvoeren zijn bevestigd met zwarte goothaken

•

Spondeplank in ceder

BUITENSCHRIJNWERK
•

Het buitenschrijnwerk is in aluminium RAL kleur 9005, merk Reynaers, aan binnen- en buitenzijde profiel SL38

•

Er is een vliegenschuifdeur voorzien op het schuifraam in de leefruimte en op de verdieping in slaapkamer 1

•

Het schuifraam in de keuken is verzonken geplaatst

•

Er zijn elektrische screens in de leefruimte en in slaapkamer 1 van het merk Renson Fixscreen 100 evo MS4

•

Er werden 3 vliegenhorren voorzien op de verdieping

•

Ventilatieroosters Renson op de ramen worden voorzien volgens de EPB-voorstudie

BINNENSCHRIJNWERK
•

De trap op het gelijkvloers heeft Z-treden

•

Smeedwerk op de linkerzijde van de vaste trap naar de zolder

•

Er is een vaste trap naar de zolder

BEVLOERING EN WANDBETEGELING
•

Keuken, bureel … : Grove Bleu 60/60 + wandbetegeling

•

Eethoek en zithoek: Woodstone brown 20/120 = parketimitatie

•

Badkamer en toilet: Pietra del Belgio nero 60/60 + wandbetegeling

VERWARMING
•

Op de gelijkvloerse verdieping wordt vloerverwarming voorzien op aardgas

•

Radiatoren op de verdieping

VENTILATIE
•

Ventilatiesysteem Renson C+ EVO II Healthbox met smartzonetechnologie,
zelfregelende toevoerklep met vraaggestuurde afvoer

KEUKEN
•

Door de bouwheer

SANITAIR
•

Douchekamer gelijkvloers met douchetub 1,20/0,90

•

Douche op de verdieping met douchetub 1,40/0,90

•

Dubbel badkamermeubel 1,20

•

Ligbad 1,70/0,75

BEN
•

BEN-woning: E30 volgens EPB-voorverslag

•

PV-Panelen: piekvermogen 5310 Watt

Een BEN-woning of BEN-appartement moet een E-peil hebben van E30 of lager. Een woning is pas BEN als het aan alle eisen
van het Vlaams Energieagentschap voldoet. Voldoet u aan deze eisen? Dan profiteert u van het volgende:

•

Bepaalde banken moedigen u aan met een extra voordelig BEN-krediet.

•

Voor bouwaanvragen vanaf 2016 krijgt u 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.
Bij een E-peil van maximaal E20 krijgt u gedurende 5 jaar 100% korting op de onroerende voorheffing.

•

Als uw gemeente of stad een Energiehuis heeft, dan kunt u er een energielening aanvragen.

•

Een lagere energiefactuur.

•

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 standaard. All-bouw behoort al enkele jaren tot de BEN-voorlopers.

