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VOORWOORD

Je zoekt een kleine energiezuinige woning tegen een betaal-
bare prijs? In deze catalogus vind je mogelijk het antwoord.

De provincie maakt werk van betaalbaar wonen in 
Vlaams-Brabant. Door de omvorming van weekendverblijven 
en campings hebben de meeste bewoners die er in overtre-
ding stonden nu woonzekerheid. Voor anderen wordt een 
alternatieve woning aangeboden.
 
Toch wonen er ook vandaag nog mensen in caravans of ver-
timmerde chalets. Verbouwen of renoveren is niet altijd de in-
vestering waard. Bewoners zijn op zoek naar een betaalbaar 
alternatief. Vaak loopt men verloren in regels en voorschriften. 
Soms is het niet duidelijk wat men koopt en voor welke prijs. 

Daarom schreef de provincie Vlaams-Brabant een oproep uit 
naar architecten: “Ontwerp een woning, vast of verplaats-
baar, die met alle regels in orde is én dit tegen een betaalbare 
prijs.” Een deskundige jury toetste de ingediende voorstellen 
af op meerdere punten. Naast de prijs en de kwaliteit werd 
bijvoorbeeld ook gekeken naar het energieverbruik van de 
woning.  

Het resultaat is deze catalogus met een 25-tal ontwerpen van 
kleine woningen. Een plooifolder met een handig overzicht 
maakt je wegwijs in het aanbod. Nadien kun je de woning-
types die jou interesseren in detail bekijken in de catalogus. 
Voor elke woning zijn de belangrijkste kenmerken opgeno-
men zoals: uitzicht, grondplan, kostprijs, energiezuinigheid, 
aantal slaapkamers ... Zo kun je een gerichte keuze maken en 
daarover in gesprek gaan met architect en aannemer. Heb je 

bijkomende vragen of is een en ander niet duidelijk? Bij het 
Wooninfopunt of bij de dienst stedenbouw in jouw gemeente 
helpen ze je graag verder. 

Deze publicatie wordt op grote schaal verspreid in 
Vlaams-Brabant. Ze is ook digitaal beschikbaar. Mogelijk 
kan ze ook andere inwoners van onze provincie en ruimer in 
Vlaanderen helpen in hun zoektocht naar een kleinschalige 
betaalbare woning.

Ik ben ervan overtuigd dat we met deze publicatie een ant-
woord kunnen bieden op de vele vragen die we krijgen op het 
terrein. Hopelijk vind je hier een woning naar jouw wensen. 

 I VOORWOORD

Tom Dehaene
gedeputeerde voor wonen

COLOFON
‘Catalogus kleinschalig wonen’ is een publicatie van de dienst Wonen van de provincie Vlaams-Brabant 
Tekst: Edith Wouters
Redactie: Tom Raes, Katrien Tratsaert, An Donné, Pia Brys
Vormgeving: Dimitri Vanaeken, communicatiedienst provincie Vlaams-Brabant
Wettelijk Depotnummer: D/2015/8495/12
v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010
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 I HANDLEIDING

HANDLEIDING
WAT VIND JE IN DEZE CATALOGUS?

Deze catalogus geeft een overzicht van kleine woningen te-
gen een betaalbare prijs. Ze voldoen aan de Vlaamse eisen van 
kwaliteit en zijn energiezuinig. Je kunt alle woningen bouwen 
in ‘zones voor kleinschalig wonen’. Hiervoor voldoen ze aan de 
voorschriften van maximumoppervlakte en -volume die daar 
gelden. Uiteraard kun je ze ook elders bouwen in een woonzo-
ne of als buitenverblijf.

De woningen zijn opgedeeld in twee groepen van ver-
schillende grootte: 

1.  Woningen met een vloeroppervlakte tot 50 m².  
De basisprijs ligt tussen 62.700 en 80.000 euro.

2.  Woningen met een vloeroppervlakte tussen 51 en 80 m².  
Hier ligt de basisprijs tussen 72.200 en 90.000 euro.

De basisprijs van de woning is inclusief 21 % btw en 
ereloon voor het ontwerp. De prijzen in deze catalogus gelden 
voor drie jaar. 

Niet opgenomen in de basisprijs zijn: de kosten voor fun-
dering en riolering, voor de aanvraag van de stedenbouwkun-
dige vergunning, de werfcontrole en luchtdichtheidsmeting. 
Die zijn vaak afhankelijk van de plaats of gemeente waar je 
bouwt. Hiervan is telkens wel een raming gemaakt. Dit geeft er 
een idee van wat je nog bij de prijs moet tellen. Ook de kosten 
voor de aansluiting op nutsvoorzieningen (gas, water, elektrici-
teit ...) zijn niet opgenomen in de basisprijs.

Van elke woning is een fiche gemaakt die je kan helpen om 
een keuze te maken. De informatie is als volgt opgebouwd: 

 plannen en beelden

 een korte beschrijving met de belangrijkste kenmerken 
van de woning;

 het woningtype (bv. bungalow met plat dak) en het 
bouwsysteem (bv. houtskeletbouw); 

 de grootte van de woning uitgedrukt in vloeroppervlak-
te, volume, aantal slaapkamers en het aantal personen waar-
voor de woning volgens de Vlaamse normen geschikt is;

 hoe energiezuinig de woning is, uitgedrukt in termen 
van het isolatiepeil (K-waarde) en het energieprestatiegetal 
(E-waarde). Alle woningen in de catalogus zijn energiezuinig, 
al was het maar omdat ze klein zijn. Ze voldoen aan het ener-
giepeil dat door de Vlaamse overheid is opgelegd (de zoge-
naamde EPB-norm). Dit betekent onder meer dat de kost om 
de woning te verwarmen erg laag is. Hoe lager de K-waarde, 
hoe beter de woning is geïsoleerd. Hoe lager het E-peil, hoe 
energiezuiniger de woning is. Voor 2016 is de EPB-norm E50. 
Sommige ontwerpen zijn nog energiezuiniger.

 technische info en materialen, hier volgt een korte 
omschrijving van de voornaamste technische kenmerken 
van de woning gegroepeerd in vier onderdelen: 

-  fundering;

-  buitenkant/schil: de opbouw van de constructie en de 
gebruikte materialen voor de buitenmuren, het dak en 
het buitenschrijnwerk…;

- binnenkant: binnenmuren, afwerking …;

-  technieken: verwarmingssysteem, warmwaterproduc-
tie, ventilatiesysteem, eventuele lokale productie van 
elektriciteit;

 de prijs van de woning, met naast de basisprijs ook 
een raming van de overige kosten; 

 de levering- en plaatsingstermijn;

 de contactgegevens van ontwerper en aannemer.

HOE MAAK JE EEN KEUZE UIT  
DEZE CATALOGUS?

  Jij bouwt, dus jij beslist. Deze catalogus kan jou hierbij 
helpen. 

  De aankoop van een woning is echter een belangrijke 
beslissing. Het blijft een financiële investering. Laat je 
steeds adviseren en beslis niet te snel. 

 Contacteer altijd de ontwerper. Je vindt de contact-
gegevens bij elk ontwerp. Hij garandeert de gegevens 
die in deze catalogus staan. De architect kan je advies 
geven over wat je kunt bouwen op de plaats die jij voor 
ogen hebt. Hij zal ook naast de basisprijs de totaalprijs 
kunnen berekenen.

  Heb je graag vooraf hulp bij de keuze? Ga langs bij het 
Wooninfopunt in jouw gemeente. In Vlaams-Brabant 
heeft bijna elke gemeente zo een loket om je wegwijs 
te maken. Je vindt de contactgegevens op pagina 112.

  De gemeentelijke dienst stedenbouw kan met jou be-
kijken welke ontwerpen mogelijk zijn op jouw bouw-
perceel.

  Sommige bouwfirma’s hebben een kijkwoning. Je kunt 
het atelier bezoeken. Of je kunt eens gaan kijken naar 
reeds door hen gebouwde woningen.
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WAT KRIJG JE 
VOOR JE GELD?
De basisprijs per ontwerp geeft een zo volledig mogelijke prijs voor 
plaatsing sleutel-op-de-deur. Dat houdt in: de levering en plaatsing 
van een woning die beantwoordt aan de Vlaamse normen van wo-
ningkwaliteit en de eisen van energiezuinigheid. 

ZIT ALTIJD IN DE BASISPRIJS:

 keuken met dampkap en gootsteen/afwasbak 

 badkamer met lavabo, douche

 wc 

 aan- en afvoerleidingen en aansluitingen voor toestellen (elek-
trisch en sanitair) 

 regenwaterput 

 erelonen architect voor het ontwerp

 de kostprijs voor het inregelen van de ventilatiedebieten 
(meetrapport) 

 veiligheidscoördinatie 

 rookmelder(s)

 levering en plaatsing 

 btw 21 %

WAT ZIJN MOGELIJKE 
MEERKOSTEN?
De prijzen uit deze catalogus houden geen rekening met specifi eke kosten. Deze 
kunnen te maken hebben met de ondergrond van de woning, de ligging, ont-
sluiting, oriëntatie, bijzondere eisen die de gemeente stelt aan nieuwbouw …   

ZIT NIET IN DE BASISPRIJS:

 gemeentelijke dossierkost stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

 uitgravingen en funderingen

 aansluiting op riolering

 luchtdichtheidstest

 septische put (indien nodig)

 overige keukentoestellen (kookfornuis, koelkast, vaatwasmachine… ) 

  erelonen architect voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning en 
werfcontrole bij uitvoering van de werken.

  prijs voor de opmaak van het defi nitief EPB-verslag (verplicht voor de 
ontwerpen van meer dan 50 m²)

  prijsschommelingen van bouwmaterialen en uurlonen
(indexering www.confederatiebouw.be)

Daarnaast zijn er extra kosten wanneer je veranderingen wilt aanbrengen aan 
het ontwerp of bijzondere wensen hebt wat betreft materiaalkeuze of kleur. 

De architect kan mee bekijken welke extra kosten dit met zich meebrengt. 

 I HANDLEIDING
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Maak, voor je een woning bestelt 
goede afspraken met de architect en 
de bouwfi rma zodat er geen misver-
standen onstaan over de prijs.

 wijzigingen of extra’s die je zelf 
wenst aan te brengen
Wijzigingen kosten meestal geld, soms 
geven ze minder uitgaven.

 kosten voor aansluitingen
De kosten voor de aansluiting op de 
riolering, voor aansluiting van water, gas, 
elektriciteit, telefoon, tv, internet variëren.

 infi ltratievoorziening
Soms is een infi ltratievoorziening nodig. 
Die zorgt ervoor dat het regenwater traag 
in de grond sijpelt. Bespreek met aanne-
mer en architect hoe die best kan worden 
uitgevoerd.

 afbraakkosten
Bij het vervangen van een bestaande 
woning zijn er afbraakkosten te betalen. 
Probeer vooraf goed in te schatten wat de 
kost is van containers en werkuren.
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PRIJSVOORDEEL BIJ GROEPSAANKOOP
Sommige bouwfirma’s geven een korting wanneer meerdere 
woningen tegelijk worden besteld. Misschien zijn er mensen 
waarmee een groepsaankoop mogelijk is. 

CASCO- of ZELFBOUWPAKKET
Wanneer je zelf handig bent, of je hebt handige Harry’s in fa-
milie of kennissenkring, dan kun je enkel de ruwbouw laten 
leveren of een zelfbouwpakket bestellen. 
Sommige bouwfirma’s bieden de optie casco. Dit betekent dat 
de ruwbouw wind- en waterdicht wordt afgewerkt. Je staat 
dan zelf in voor de interieur- en binnenafwerking. 
Anderen bieden de optie zelfbouwpakket.  Dit gaat nog een 
stap verder. Het pakket wordt aangeleverd en moet nog volle-
dig opgebouwd worden.  

LET WEL: bij eigen werk sta je zelf in voor de kwaliteit en 

om binnen de normen te blijven. Mogelijk verlies je (een 

deel van) de garantie die anders door de bouwfirma wordt 

geboden.

PREMIES
De Vlaamse Overheid en sommige gemeentes geven premies 
voor uiteenlopende werken zoals: waterinfiltratievoorziening, 
zonneboiler, aansluiting op de riolering...
Meer informatie vind je op: www.premiezoeker.be of  
www.vlaambrabant.be/huisvestingsgids

LENING
Als je een woning uit deze catalogus bestelt, kun je voor 
de financiering van de ‘aankoop van een woning op plan’ 
mogelijk een sociale lening bekomen. Dit is een hypothecaire 
lening tegen een zeer lage intrestvoet. Informeer hiernaar bij 
het Wooninfopunt op de gemeente, contacteer de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of het Vlaams 
Woningfonds. (adressen zie p112-114).  

DE FINANCIERING VAN DE WONING,  
PRIJSVOORDELEN EN PREMIES



I 11I 10

 

WONINGEN 
TOT 50 M²  
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Deze woning in houtskelet met lessenaarsdak is bijna volledig geprefabriceerd.  Ze 
bestaat uit twee delen die in het atelier worden gemaakt. Beide delen worden op 
de bouwplaats aan elkaar gekoppeld. Daarmee worden de voordelen van optimale 
werkomstandigheden in het atelier gekoppeld aan snelheid van uitvoering op de werf. 

De woning heeft geen hal. Je komt rechtstreeks binnen in de leefruimte met vestiairekast 
en keukenwand. Er is een apart toilet, een bergkast voor elektrische boiler, ventilatiesys-
teem en elektriciteitskast. Daarnaast bevat de woning een badkamer en een slaapkamer.

Mits kleine ingrepen kan deze woning ook gekoppeld worden aan een tweede of 
derde woning van hetzelfde type. 

De woning staat op poten waardoor de funderingskost laag blijft en de woning 
gemakkelijk verplaatsbaar is.

Deze woning is bijzonder budgetvriendelijk. Er is ook veel aandacht voor gezonde 
en duurzame materialen. De woning is uitgerust met acht zonnepanelen en kan 
gericht worden in functie van optimale zonnewinst. Door de dakhelling heeft de 
leefruimte een grotere plafondhoogte. Een aan de gevel bevestigde zonwering be-
schermt de woning tegen oververhitting. Voor de verwarming biedt de bouwfirma 
een pelletkachel aan.

Woningen tot 50 m²

VANDEWALLE-  
JONCKHEEREPROJECTS  

 I WONINGEN tot 50 m²
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PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Architect Pieter Vandewalle
Peter Benoîtlaan 12 - 9820 Merelbeke
+32 474 75 83 61 - info@pietervandewalle.be
www.pietervandewalle.be

UITVOERENDE PARTNERS

Jonckheere Projects NV
Z.5 mollem 600 - 1730 mollem
+32 (0)2 454 03 32 - info@jonckheereprojects.be
www.jonckheereprojects.be

Inhout BVBA - Industriepark Vogelzang
Leenstraat 13 - 9810 Nazareth
+32 (0)9 362 93 03 - info@inhout.be
www.inhout.be

BUNGALOW MET LESSENAARSDAK

Basisprijs   62.679,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.000,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        3.227,50 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €500,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   69.506,50 euro (incl. btw)
€

Leveringstermijn: 150 dagen na bestelling

Uitvoeringstermijn: 15 dagen

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Putfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet, gevuld met minerale wol
• Gevelbekleding: CLT-paneel, 18 mm, 120 cm x 60 cm met 

open voegen, op verticaal zwart lattenwerk
• Dakopbouw: houtskelet, gevuld met minerale wol
• Dakbekleding: TPO kunststofmembraan, wit
• Vloeropbouw: houtskelet, gevuld met minerale wol met 

onderaan wind- en regenscherm
• Ramen en buitendeur(en): hout (afrormosia), dakkoepel in 

pvc
• Aparte zonwering: gegalvaniseerd stalen kader met 

geperforeerde plaat

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet, gevuld met minerale 

wol, met aan weerszijden multiplex WBP, 12 mm
• Binnenafwerking muren: multiplex WBP, 12 mm 

afwerking in natte ruimte: douchecabine
• Binnendeuren: schilderdeuren, schuifdeuren voor de badkamer
• Plafondbekleding: WBP 12 mm
• Vloerafwerking: vuren planken, 12 cm breed, 180 cm lang, 

18 mm dik

TECHNIEKEN
• Verwarming: decentrale verwarming met pelletkachel, 7 kw
• Productie van warm water: elektrische boiler 100 liter 
• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en aanwezig-

heidssturing en verborgen ventilatieroosters in de ramen
• Zonnepanelen: 8 zonnepanelen van 250 Wp
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp (toilet en 

wasmachine)

49,60m²

165 m3

Bungalow met lessenaarsdak

K24

1

geschikt voor 2 bewoners

Houtskeletbouw

E46

BASISINFO

I 14

 I WONINGEN tot 50 m²

Snede
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De woning wordt opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve houten panelen (CLT-pane-
len). Deze panelen scoren zeer goed op het vlak van luchtdichtheid, geluidsisolatie, stevigheid 
en brandveiligheid. Ze zijn bovendien snel te plaatsen en vragen geen  verdere afwerking. 

Deze woning werd zo ontworpen dat er een maximale oppervlakte aan leefruimte ontstaat. 
Een compact technisch blok met keuken, apart toilet, een douchecel en een ruimte voor de 
technieken (verwarmingsketel, elektriciteitsmeter, …) verdeelt de woning in een duidelijke 
dag- en nachtzone. De centrale zone voor de technieken wordt plat en laag (2,2 meter) gehou-
den. Het dak richt zich aan weerszijden van deze zone op, tot 2,4 meter in de nachtzone en tot 
een royale 2,9 meter over de volle lengte van de leefruimte. Zo krijgt elke ruimte zijn specifieke 
karakter en atmosfeer.

Een doorkijk tussen dag- en nachtzone aan beide kanten van het centrale volume creëert 
een maximaal ruimtegevoel. Eventueel voorzien twee sasdeuren een buffer tussen dag- en 
nachtzone. 

Het is mogelijk om meerdere woningen van dit ontwerp tegen elkaar te plaatsen, als daar bij 
het ontwerp van de gevelopeningen rekening wordt mee gehouden.

De woning heeft een vloerplaat in beton. Daardoor is ze als geheel iets minder eenvoudig te 
verplaatsen.

Deze woning met vlinderdak heeft een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. De bewoners kun-
nen de nachtzone naar wens inrichten: het bouwsysteem laat toe om de lichte scheidingsmu-
ren te verplaatsen. In het ontwerp dat hier wordt voorgesteld is een tweepersoonsslaapkamer 
voorzien. Daarnaast is er een extra ruimte die naar wens kan worden ingevuld als berging, 
bureau, extra slaapkamer ….

 I WONINGEN tot 50 m²

Woningen tot 50 m²

STRAGIER- 
TIMBERTEAM 
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LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Nele Stragier Architect
Diksmuidelaan 34, 1000 Brussel
+32 484 50 36 44 - nele.stragier@gmail.com

UITVOERENDE PARTNERS

Timberteam S.A.
Rue de Waremme 119, 4530 Villers-Le-Bouillet
T +32 4 340 49 30 - info@timberteam.net

PRIJSRAMING

BUNGALOW MET VLINDERDAK

Basisprijs   €62.830,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €8.266,96 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        4.598,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest:     €423,50 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   76.118,46 euro (incl. btw)
€

OPTIES

Meerprijs voor een houten gevelbekleding     7.236,00 euro (incl. btw)

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

-  Vanaf een bestelling van 5 woningen en meer, kan een korting van 
5% worden geboden op elke woning.

-  Vanaf een bestelling van meer dan 100 woningen, kan een korting 
van 10% worden aangeboden, indien de woningen op hetzelfde 
moment worden besteld en op dezelfde site worden gebouwd.

Leveringstermijn: 4 à 6 weken na bestelling

Uitvoeringstermijn: 8 à 10 weken

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Gewapende betonplaat

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-paneel + PIR-isolatie
• Gevelbekleding: gegolfd sandwichpaneel
• Dakopbouw: CLT-panelen
• Dakbekleding: verkleefde kunststof dakbekleding
• Vloeropbouw: funderingsplaat
• Ramen en buitendeur(en): aluminium

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: CLT-paneel voor structurele 

kern, andere: geïsolereerde gipskartonwanden
• Binnenafwerking muren: zichtbaar CLT, in de bad-

kamer en de keuken: watervaste plaat, afgewerkt met 
keramische tegels 

• Binnendeuren: CLT-panelen
• Plafondbekleding: zichtbare CLT-panelen
• Vloerafwerking: gepolierde betonvloer

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie van warm water: 

condenserende combi-gaswandketel met 3 radiatoren 
• Ventilatiesysteem: ventilatiesysteem D met 

warmterecuperatie

48,31m²

140 m³ 

Bungalow met vlinderdak

K22

1 of 2

geschikt voor 2 bewoners

Prefab constructie met panelen in 
kruiselings verlijmd meerlagig massief 
hout (CLT-panelen)

E45

BASISINFO
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LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

 I WONINGEN tot 50 m²

Snede
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De woning wordt opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve houten panelen 
(CLT-panelen). Deze panelen scoren zeer goed op het vlak van luchtdichtheid, geluids-
isolatie, stevigheid en brandveiligheid. De woning wordt volledig in het atelier gebouwd 
en over de weg getransporteerd. Ze komt gebruiksklaar op de bouwplaats met inbegrip 
van ramen, technieken, badkamer en keuken. Enkel elektriciteit en water moeten nog 
worden aangesloten (‘plug-and-play’). 

Je komt binnen via een sas, waarlangs je de slaapkamer, de badkamer en de leefruimte 
met keukenwand kan bereiken. Er is geen aparte bergruimte voorzien. Voor het centrale 
blok met badkamer en technieken zijn verschillende inrichtingen mogelijk zoals een 
zorgbadkamer toegankelijk voor rolstoelgebruikers of een gescheiden toilet.

Door de twee blinde gevels is het eenvoudig om woningen twee aan twee te koppelen. 
Door ze te schranken is het mogelijk een groot aantal woningen te schakelen. 

De woning kan als geheel verplaatst worden naar een andere locatie. Ook de fundering 
is een verwijderbare schroeffundering.

Deze woning is bijzonder budgetvriendelijk én energiezuinig. Het ontwerp is gebruiks-
vriendelijk en voorziet een goed contact met de buitenomgeving via een groot raam in 
de leefruimte. Deze woning wordt ook aangeboden in een energieneutrale variant door 
het toevoegen van extra zonnepanelen en andere technieken.

Woningen tot 50 m²

SKILPOD 

 I WONINGEN tot 50 m²
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PRIJSRAMING

CONTACT 

ONTWERPER

Skilpod - Instant Living Space
Acaciastraat 17, 2440 Geel
T +32 476 65 55 46 - contact@skilpod.com
www.skilpod.com

UITVOERENDE PARTNERS

Skilpod - Instant Living Space
Acaciastraat 17, 2440 Geel
T +32 476 65 55 46 - contact@skilpod.com
www.skilpod.com

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €65.272,40 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €2.463,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.369,37 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     550,55 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   70.655,32 euro (incl. btw)
               

OPTIES

- Afwerking binnenwanden: luxe afwerking CLT-panelen

- Inrichting badkamer als zorgbadkamer of al dan niet apart toilet.

-  Vloerafwerking: grenen vloer (massief, 22m), steentapijt of multiplex 
parket

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

Leveringstermijn: twee tot drie maanden na bestelling

Uitvoeringstermijn: 1 werkdag

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Schroeffundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-paneel + PIR-isolatie
• Gevelbekleding: vertikale planken, in thermisch  

behandeld hout, open voeg of gevelleien
• Dakopbouw: CLT-panelen + PIR isolatie
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: CLT-panelen + PIR isolatie
• Ramen en buitendeur(en): versterkt PVC-profiel 
• Aparte zonwering: automatische screens

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: CLT-panelen
• Binnenafwerking muren: zichtbare CLT-panelen,  

gipsvezelplaat voor de binnenwanden, douche in acryl panelen
• Binnendeuren: geverfde binnendeuren
• Plafondbekleding: zichtbare CLT-panelen
• Vloerafwerking: laminaat, 8 mm, steentapijt in badkamer, 6mm

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp
• Productie van warm water: elektrische boiler
• Ventilatiesysteem: type D, met warmterecuperatie
• Zonnepanelen: 3 zonnepanelen van 255 Wp
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Project: 
Kleinschalig wonen Vlaams-Brabant

Model:
#48 - BEN - Grondplan + Bemeubelbaarheid

Bouwheer:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum: 30/4/2015

Schaal: 1/50

Getekend door: FT

Dossier:

Plannummer

80

Slaapkamer = 11.85 m²

Technische ruimte = 1,05m²

Badkamer = 4.15m²

Keuken

Gang = 2,16m²

Leefruimte

Wasmachiene

20m²Bruto Oppervlakte = 48m²

48 m²

144 m3

Bungalow met plat dak

K29

1

geschikt voor 2 bewoners

Prefab constructie met panelen in 
kruiselings verlijmd meerlagig massief 
hout (CLT-panelen)

E30

BASISINFO

 I WONINGEN tot 50 m²
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Doornsede 1-1

Doornsede 2-2

Project: 
Kleinschalig wonen Vlaams-Brabant

Model:
#48 - BEN - Doorsneden en bouwknopen

Bouwheer:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum: 30/4/2015

Schaal: 1/50

Getekend door: FT

Dossier:

Plannummer

30
0

Snede
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48 m²

144 m3

Bungalow met plat dak

K29

1

geschikt voor 2 bewoners

Prefab constructie met panelen in 
kruiselings verlijmd meerlagig massief 
hout (CLT-panelen)

E12

BASISINFO

EPC

PRIJSRAMING

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €74.382,70 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €2.463,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.700,09 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €550,55 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   80.096,34 euro (incl. btw)

OPTIES

Afwerking binnenwanden: luxe afwerking CLT-panelen.

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

VERBETERDE TECHNIEKEN

• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp
• Productie van warm water: warmtepompboiler
• Zonnepanelen: 12 zonnepanelen van 255 Wp  

(totaal 3060 Wp)
• Regenwaterrecuperatie: 3000 l

SKILPOD – VARIANT ENERGIENEUTRAAL 

 I WONINGEN tot 50 m²



I 26 I 27

De woning bestaat uit een eenvoudige basismodule van 50 m² en afmetingen van 
10,85 op 4,60 m. De module is opgebouwd uit prefab wand-, vloer- en dakelementen 
uit een raster van grenenhout en rotswol. De gevel wordt bekleed met verticale houten 
planken.

In de hal bevat de kastenwand de technische installaties en is er ruimte voor was-
machine en droogkast. Vanuit de hal kun je naar de slaapkamer of de leefruimte met 
keukenwand. De badkamer met toilet is bereikbaar via de slaapkamer.

De ontwerpers bedachten een systeem met modules van 50 en 80 m² die kunnen wor-
den gekoppeld als daar bij het ontwerp van de gevelopeningen rekening mee wordt 
gehouden.

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen strookfundering.  
Ze is niet verplaatsbaar.

Deze woning is bijzonder budgetvriendelijk en heeft een geschakelde variant die - in 
voorkomend geval - nog goedkoper uitvalt. 

 I WONINGEN tot 50 m²

Woningen tot 50 m²

T’JONCK-NILIS – 
MANU PARTS 



I 29

PRIJSRAMING

CONTACT 

ONTWERPER

Ir.-architecten T’Jonck-Nilis bv bvba
Wouter Nilis, Erasme Ruelensvest 83/002, 3000 Leuven
+32 16 23 45 48 - wouter@tjonck-nilis.be
www.tjonck-nilis.be

UITVOERENDE PARTNERS

Manu Parts
Diestsesteenweg 115, 3010 Kessel-Lo
+32 487 586 586 - parts.manu@telenet.be

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €67.400,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €4.200,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.178,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €250,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   74.028,00 euro (incl. btw)

Raming geschakelde variant 50 m2        69.428,00 euro (incl. btw)

OPTIES

- Binnendeuren in de slaapkamer en leefruimte

- Helling in plaats van trede aan de inkom

- Inox in plaats van plaatstalen boiler

- Warmtepompboiler in plaats van elektrische boiler

- Pelletketel met 2 tot 4 radiatoren in plaats van lucht-luchtpomp

- Gaswandcondensatieketel in plaats van lucht-luchtpomp

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

Leveringstermijn: 4 maanden na bestelling

Uitvoeringstermijn: maximum 6 maanden na bestelling

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP
2% vanaf een bestelling van 5 woningen 

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonnen strookfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: panelen, bestaande uit een raster van 

grenenhout en rotswol (panobloc)
• Gevelbekleding: hout (Siberische lariks) 20 mm
• Dakopbouw: panelen, bestaande uit een raster van grenenhout 

en rotswol (panobloc)
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: panelen, bestaande uit een raster van grenen-

hout en rotswol (panobloc), met twee bovenste lagen uit massief 
grenenhout

• Ramen en buitendeur(en): hout (kastanje) 

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: gipskartonplaten
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaten, 

natte ruimtes: douchecabine
• Binnendeuren: te schilderen tubespaandeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: massief hout (grenen)

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp verwarmen én koelen
• Productie van warm water: elektrische boiler, 100 l
• Ventilatiesysteem: type C
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput 5000 l + pomp (toilet)
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1

geschikt voor 2 bewoners

Prefab constructie met zelfdragende 
panelen bestaande uit een raster van 
grenenhout, gevuld met isolatie.
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 I WONINGEN tot 50 m²

Snede
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De woning wordt opgebouwd in houtskelet en afgewerkt met een verticale houten 
gevelbekleding.

De woning beschikt over een living, keuken, slaapkamer, een badkamer en apart toilet, 
die bereikbaar zijn via de hal. Bij de open keuken is een berging/wasplaats voorzien. De 
raamopeningen zijn beperkt gehouden. De plafondhoogte is overal 2,20 m.

Het ontwerp van deze woning voorziet niet expliciet dat ze geschakeld kan worden. 

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. Ze is dus 
niet verplaatsbaar. 

Deze woning is sober en budgetvriendelijk. De woning heeft een variante met lucht- 
waterwarmtepomp voor het geval er geen gasaansluiting zou zijn, evenals een energie-
zuiniger variant door het toevoegen van extra zonnepanelen.

Woningen tot 50 m²

SIBOMAT

 I WONINGEN tot 50 m²



576

9
1
0

9
1
0

546 30

1

1/5

30 156 100 100 70 120

140 150 256 30

3
9
6

9
0

2
3
4

1
0
0

9
0

Opp: 49.84m²
Volume: 134.56 m³

73

83

73

73

73

2.61 m²

Inkom

1.08 m²

WC

3.63 m²

Badkamer

9.61 m²

Slaapkamer

16.09 m²

Living

1.80 m²

Waspl./Berg.

3.94 m²

Keuken

32 482 32

320 162

290 12 180

88 12 80

3
2

2
4
3

1
2

1
2
0

1
2

1
1
5

1
2

1
3
5

1
2

9
0

1
2

8
3

3
2

5
0
3

1
2

3
3
1

12 150

3
4
3

2
2
2

1
0
0

2
4
5

320

2
3
2

1
2

2
1
5
















 1 : 50

GELIJKVLOERS
1

PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

ARPLAN - Peter Vandenbroecke
Kapellestraat 101, 9700 Oudenaarde
T +32 55 30 39 20 - peter@arplan.be
www.arplan.be

UITVOERENDE PARTNERS

SIBOMAT
Oude Waalstraat 248, 9870 zulte
T +32 9 388 71 95 - info@sibomat.be
www.sibomat.be

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €70.916,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €7.786,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        1.815,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €485,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   81.002,00 euro (incl. btw)

€

OPTIES

- Warmtepomp

- Warmwaterboiler

- Vloerverwarming

- Sierradiator in badkamer

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

Ereloon architect voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 
1.210,00 euro (incl. btw) vanaf 5 woningen 

EXCLUSIEF FUNDERINGEN: Sleutel op de deur: 110 werkdagen na 
bestelling (inclusief voorbereiding)

FUNDERINGEN: 15 werkdagen inclusief voorbereiding

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Fundering met gewapende vloerplaat 13 cm

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet + minerale wol
• Gevelbekleding: hout, verticaal geplaatste lariks  

planchetten, breedte 12 cm met open voeg van 1 cm
• Dakopbouw: houten roostering met minerale wol en 

extra 8 cm boven de roostering
• Dakbekleding: roofing
• Vloeropbouw: isolatie op betonplaat
• Ramen en buitendeuro(en): hout (Sapelli Mahonie) of 

PVC wit of crèmewit gekleurd in de massa

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet
• Binnenafwerking muren: gipsvezelplaten aan  

weerszijden, wandbetegeling rond douche tot plafond,  
wandbetegeling aan keuken

• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: keramische vloertegels

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie warm water: condenseren-

de gaswandketel met 3 radiatoren
• Ventilatiesysteem: type C, met vocht- en  

aanwezigheidssturing, ventilatieprogramma per zone, 
verborgen ventilatieroosters in de ramen

• Zonnepanelen: 4 zonnepanelen van 260 Wp
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp 

(wasmachine) 

 I WONINGEN tot 50 m²

49,84m²
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Bungalow met plat dak

K28

1

geschikt voor 2 bewoners

Houtskeletbouw
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DOORSNEDE
1

Snede
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49,84 m² 49,84 m²

134,56 m³ 134,56 m³

Bungalow met plat dak Bungalow met plat dak

K28 K28

1 1

geschikt voor 2 bewoners geschikt voor 2 bewoners

Houtskeletbouw Houtskeletbouw

E30 (door zonnepanelen) E40

BASISINFO BASISINFO
PRIJSRAMING

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   71.514,00 euro  (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming): €7.786,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           1.815,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest:     €485,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   81.600,00 euro (incl. btw)

OPTIES

- Warmtepomp

- Warmwaterboiler

- Vloerverwarming

- Sierradiator in badkamer

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

Ereloon architect voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning: €
1.210,00 euro (incl. btw) vanaf 5 woningen

PRIJSRAMING

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €77.159,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €7.786,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           1.815,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €485,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   87.245,00 euro (incl. btw)

OPTIES

- Warmwaterboiler

- Vloerverwarming

- Sierradiator in badkamer

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

Ereloon architect voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning: €
1.210,00 euro (incl. btw) vanaf 5 woningen

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

• Verwarming en warmwaterproductie: condenserende 
gaswandketel met radiatoren

• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en 
aanwezigheidssturing, ventilatieprogramma per zone

• Zonnepanelen: 6 zonnepanelen van 260 Wp
• Regenwaterrecuperatie regenput 5000 l + pomp

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

• Verwarming en warmwaterproductie: lucht-waterwarmte-
pomp

• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en aanwezigheids-
sturing, ventilatieprogramma per zone

• Regenwaterrecuperatie: regenput 5000 l + pomp

SIBOMAT – VARIANT ENERGIEZUINIG SIBOMAT – VARIANT MET LUCHT-WATERWARMTEPOMP

 I WONINGEN tot 50 m²

I 34
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Deze sobere woning wordt opgebouwd in een geïsoleerde lichte staalconstructie en 
is aan de buitenkant afgewerkt met een siliconenharspleister. De ramen in PVC met 
aluminium buitenafwerking zijn onderhoudsvriendelijk.

De woning is eenvoudig opgebouwd als studio zonder hal. Het plan bevat een slaap-
hoek, een keukenwand met open berging en een badkamer met toilet en inloopdouche.

Door de twee blinde zijgevels kan de woning eenvoudig worden geschakeld. 

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. Ze is dus 
niet verplaatsbaar.

De woning is budgetvriendelijk.  Door de open opbouw is ze ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. De woning valt op in de reeks kleinschalig wonen door de lichte 
staalstructuur en de gevelafwerking.

 I WONINGEN tot 50 m²

Woningen tot 50 m²

DOLLEZ – 
E+BOUWEN     
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DOSSIER
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kleinschalig
wonen

15 02 18
opdrachtgever

ontwerp schaal

90
 x

20
5

90
 x

20
5

90
 x

20
5

90
 x

20
5

in
lo

op
do

uc
he

in
lo

op
do

uc
he

rw pomp
sanitair

nutsleidingen rw pomp
sanitair

nutsleidingen

7,50

6,
65

10,60

6,
65

22 2,88 15 4,05 15 2,93 22

6,
21

22

22
3,

23
15

1,
20

15
1,

48
22

22
3,

53
15

2,
53

22

22
6,

21
22

22
3,

23
15

1,
20

15
1,

48
22

22 3,98 15 2,93 22

1,00 2,00 2,00 1,55 2,00

1,00 1,00 2,90 1,00 1,80 1,00

2,00 4,55

22
2,

68
5

3,
48

22

ds
n 

1
ds

n 
1

slaap
ruimte

woonkamer

bad
kamer

berging

begane grond

woonkamer

bad
kamer

berging

bruto opp:         70,00m2
netto vloer opp: 59.52m2

slaap
ruimte

slaap
ruimte

terrasdak
terrasdak

23.28m2

10.07m2

2.34m2

4.34m24.34m2

2.34m2

8.62m2

9.12m2

35.10m2

1/50
29 04 2015

plat  dak

PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Guy Dollez, architect
Turnhoutsebaan 461 bus 26, 2140 Antwerpen
+32 497 585 114 - info@dollez.be

UITVOERENDE PARTNERS

E+ Bouwen bvba
Grote Hee 10, 2230 Herselt
Raf Verheyden
+32 475 67 05 52 - raf.verheyden@eplusbouwen.be
Frank Van Oosten
+32 3 325 74 30

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €74.418,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €5.808,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        3.025,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     423,50 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   83.674,50 euro (incl. btw)

€

OPTIES 

-  Zonneboiler met zonnecollector 1 m² volgens 
omgevingsomstandigheden

- Terrasdak
 

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

- 2% bij aankoop van 10 stuks

- 3% bij aankoop van 20 stuks

- 4% bij aankoop van 30 stuks

Volledig gebouw: 3 maanden

Casco levering met eigen afwerking is mogelijk

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Vloerplaat in gewapend beton met randbalk

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: lichtgewicht stalen structuur 

met isolatie
• Gevelbekleding: siliconenharspleister of thermisch 

behandeld hout
• Dakopbouw: lichtgewicht staalstructuur
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: funderingsplaat met chape
• Ramen en buitendeur(en): PVC met aluminium 

buitenafwerking

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: staalstructuur 
• Binnenafwerking muren: tweezijdig 12 mm OSB plaat en 

gipskartonplaten
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: laminaatparket eik 8 mm /

inloopdouche en badkamervloer betegeld

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie warm water: condenserende 

gaswandketel met radiatoren
• Ventilatiesysteem: decentrale ventilatie (type C+)
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp (toilet)

 I WONINGEN tot 50 m²

49,88 m²

157 m3

Bungalow met plat dak

K28

1

geschikt voor 2 bewoners

Staalskeletbouw

E60

BASISINFO
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De woning wordt opgebouwd met een licht staalskelet op een betonnen funderings-
plaat.  

Via de hal met vestiairekast heb je toegang tot een apart toilet, de leefruimte en de 
slaapkamer. De badkamer is bereikbaar vanuit de slaapkamer, de berging vanuit de 
keukenhoek. De gevelopeningen zijn beperkt gehouden om oververhitting te vermijden.

De woning heeft raamopeningen in de vier gevels. Ze kan daardoor in deze vorm niet 
geschakeld worden.

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. Ze is  niet 
verplaatsbaar.

De woning valt op in de reeks kleinschalig wonen door de lichte staalconstructie en de 
gevelbekleding met een minder gebruikelijke, maar onderhoudsvriendelijke gevelbekle-
ding in bamboecomposiet. Ook de PVC-raamprofielen met aluminium buitenafwerking 
en de gepolierde betonvloer zijn onderhoudsvriendelijk.

 I WONINGEN tot 50 m²

Woningen tot 50 m²

JACQUEMYN & 
DAEMS – LIVIQ 
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PRIJSRAMING LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Jacquemyn & Daems Architecten (J-D Architecten bvba)
Wijnputstraat 39, 3271 Zichem
+32 478 90 62 66 - info@j-d.be
www.j-d.be

UITVOERENDE PARTNERS

LIVIQ nv
Steenovenstraat 33/6, 3940 Hechtel-Eksel
+32 11 73 02 06 - info@liviq.com
www.liviq.com

BUNGALOW MET ZADELDAK

Basisprijs   €76.680,75 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €5.055,38 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        6.479,55 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €350,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   88.565,68 euro (incl. btw)

€

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en het afronden van de 
nodige studiefases (EPB-verslaggeving, sonderingsstudie, stabiliteits-
studie, enz.) kan dit woningtype worden uitgevoerd binnen een 
termijn van 8 maanden.

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonplaat

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: gegalvaniseerde staalstructuur 

met PIR-isolatieschil
• Gevelbekleding: bamboecomposiet planken 

(2800 mm x 135 mm x 10 mm), 4 kleurkeuzes
• Dakopbouw: lichte staalstructuur (C-profi el, 89 mm) 
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: funderingsplaat met dekvloer en gepolierde 

betonvloer
• Ramen en buitendeuro(en): PVC met aluminium 

buitenafwerking

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: lichte staalstructuur (C-profi el, 50 mm)
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaten
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: gepolierde betonvloer

TECHNIEKEN
• Verwarming en koeling: lucht-luchtwarmtepomp
• Productie warm water: gaswandketel
• Ventilatiesysteem: type D, met warmteterugwinning 
• Regenwaterrecuperatie: infi ltratieput en

regenwaterput + pomp (toilet en buitenkraan)

 I WONINGEN tot 50 m²

43,02 m²

126 m³

Bungalow met zadeldak

K31

1

geschikt voor 1 bewoner

Staalskeletbouw

E51

BASISINFO
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Nieuwbouw woning 02/05/2015

Bouwheer:  Kleinschalig Wonen - LIVIQ
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De woning heeft een houtskeletconstructie en wordt aan de buitenzijde bekleed met 
houten planken. Binnen blijven de geschaafde houten dakbalken met multiplexplaten 
zichtbaar.

Deze woning heeft een bijzondere ongelijkbenige U-vorm. Zo ontstaat een beschutte 
privébuitenruimte. De woning is intelligent opgevat, met een centraal inkomdeel met 
berging, apart toilet en kleine douchecel. Aan de ene zijde bevindt zich de slaapkamer, 
aan de andere kant de ruime woonkamer met open keukenwand.

Dit woningtype is expliciet ontworpen om te kunnen schakelen. Daarbij zijn woningen 
van 50 m² eenvoudig te combineren met woningen van 80 m² van dezelfde aanbieder. 
Bij het schakelen wordt de beschutte privébuitenruimte bij elke woning behouden en 
is er aandacht voor de geluidswerende scheiding tussen de woningen. De omsloten 
buitenruimte en drie gemene muren zorgen voor een goede bezonning. 

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. Ze is niet  
verplaatsbaar. 

 I WONINGEN tot 50 m²

Woningen tot 50 m²

MOLS – MACHIELS 
BUILDING  
SOLUTIONS  
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PRIJSRAMING LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Rob Mols ir-architect
Sint-Lambertusstraat 8, 3001 Leuven
+32 16 20 09 70 - info@robmols.be

UITVOERENDE PARTNERS

Machiels Building Solutions
Mondeolaan 5, 3600 Genk
+32 11 23 05 00 - info@machiels.com

U-VORMIGE BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €77.676,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.377,92 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        5.437,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €350,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs  86.840,92 euro (incl. btw)
                     €

Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen na schriftelijke bestelling. 

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonnen vloerplaat op vorstrand

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet
• Gevelbekleding: verticale planken in thermisch 

behandeld hout
• Dakopbouw: houten balken met multiplex beplating
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: funderingsplaat in beton
• Ramen en buitendeuro(en): PVC;  kleur: wit voor bin-

nen, buiten te kiezen uit beschikbaar gamma
• Aparte zonwering: ingebouwde screens in de ramen

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaat, wandtegels in 

sanitaire ruimte tot 2 m hoog
• Binnendeuren: honingraatdeuren
• Plafondbekleding: multiplex op geschaafde houten 

balken
• Vloerafwerking: linoleum, type marmoleum, tegels in 

sanitaire ruimtes

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie warm water: condense-

rende gaswandketel en radiatoren in alle droge ruimtes en 
badkamer

• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en aanwe-
zigheidssturing, ventilatieprogramma per zone; verborgen 
ventilatieroosters op de ramen

 I WONINGEN tot 50 m²

49 m²

161,62 m³

U-vormige bungalow met plat dak

K28

1

geschikt voor 2 bewoners

Houtskeletbouw

E52

BASISINFO
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 I WONINGEN tot 50 m²

Deze smalle maar functionele woning wordt opgebouwd in zelfdragende isolerende 
bouwpanelen.

Via een inkomsas bereik je zowel de badkamer met toilet, als de slaapkamer en de vrij 
grote leefruimte met keukenwand. De woning heeft een handige technische berging 
die langs de buitenzijde toegankelijk is.

Door de twee blinde zijgevels is de woning eventueel te koppelen.

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. De 
ruwbouwconstructie is demonteerbaar en dus te recupereren.

De geglazuurde tegels voor de buitenbekleding zijn weersbestendig en onderhouds-
vriendelijk. Deze keuze biedt de mogelijkheid te variëren in kleur of patronen aan te 
brengen die een persoonlijk karakter kunnen creëren. De zelfdragende isolerende 
bouwpanelen maken het mogelijk een doorlopende luchtdichte bouwschil te reali-
seren met beperkte wanddikte. Hierdoor wordt de bruikbare oppervlakte gemaxi-
maliseerd. De twee opeenvolgende dubbele ramen in de leefruimte geven een goed 
contact met de buitenomgeving.

Woningen tot 50 m²

VAN DE STEENE – 
LUVATRI   
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PRIJSRAMING

CONTACT 

ONTWERPER

Luc Van de Steene, architect-urbanist
Tuinwijklaan 70, 9000 Gent
+32 9 233 44 41 - www.AADUarchitects.be

UITVOERENDE PARTNERS

Bouwonderneming Luvatri bvba
Bredestraat 2A, 2200 Heist-op-den-Berg
+32 15 73 02 18 - luvatri@skynet.be

Ecohomepanel 
Pontstraat 80, Waregem zone 11b, 8791 Beveren-Leie
+32 56 71 04 94 - info@ecohomepanel.com
www.ecohomepanel.com

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €78.801,25 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €6.664,68 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           3.025,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €424,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   88.914,93 euro (incl. btw)
  

OPTIES

Groendak   €+ 4.235,00 euro (incl. btw)

Zonwerende screens op ramen €+ 2.662,00 euro (incl. btw)

Ander type van  gevelbekleding 

- gevelsteen (30 euro/m² aankoopwaarde)    
  + voegwerk           + 4.525,00 euro (incl. btw)

- gevelpleister (crépi) in siliconenpleister       + 7.550,00 euro (incl. btw)

- gevelstroken (sidings) in vezelcement         + 5.130,00 euro (incl. btw)

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

Leveringstermijn: 4 à 6 weken voor panelen

Plaatsingstermijn: 20 weken voor het volledige project (schating)

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Gewapende betonplaat op strokenfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: zelfdragend isolerend sandwichpaneel,  

20 cm
• Gevelbekleding: gelijmde keramische tegels op aparte drager 
• Dakopbouw: geïsoleerd dakpaneel, 20 cm
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: gewapende betonplaat met gespoten PUR
• Ramen en buitendeur(en): PVC - crèmekleur

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: zelfdragende, isolerende bouwpanelen
• Binnenafwerking muren: verflaag op bouwpaneel
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: bouwpaneel of gipskartonplaat
• Vloerafwerking: keramische tegels 

TECHNIEKEN
• Verwarming: elektrische convectoren of hout- of pelletkachel, 

condenserende gaswandketel indien gas aanwezig  
(of warmtepomp met meerprijs)

• Productie van warm water: elektrisch via boiler
• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en aanwezigheids-

sturing
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp (toilet)

 I WONINGEN tot 50 m²

40
6

1206

VOORGEVEL

48,96 m²

144 m3

Bungalow met plat dak

K26

1

geschikt voor 2 bewoners

Zelfdragende isolerende bouwpanelen

E63 (met pelletkachel)
E81 (elektrisch)

BASISINFO

I 50

Snede
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 I WONINGEN tot 50 m²

De woning in L-vorm is volledig in hout opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve 
houten panelen (CLT-panelen). Deze worden binnen zichtbaar gelaten met een plafond-
hoogte van 2,60 m tussen de balken. Aan de buitenzijde worden de panelen afgewerkt 
met verticale houten planken. De panelen scoren zeer goed  op het vlak van luchtdicht-
heid, geluidsisolatie en brandveiligheid. Vloer, muren en plafond worden binnen niet 
verder afgewerkt, behalve in de natte ruimtes.

In de hal is er ruimte voor een vestiairekast en een apart toilet. De badkamer en de 
slaapkamer zijn bereikbaar via de leefruimte. Er is een aparte eethoek met keukenwand. 
De technische installaties zitten in een handige smalle kast die langs de buitenzijde 
toegankelijk is.

De woning kan eventueel worden geschakeld mits aandacht voor de positie van de 
raamopeningen.

De woning is opgebouwd met aandacht voor milieuvriendelijke materialen, zoals bij-
voorbeeld de isolatie, de constructie en de gevelbekleding. Deze uitvoerder zet ook 
expliciet in op herbruikbaarheid (‘cradle-to-cradle’). Tot op het niveau van de funde-
ring – er worden schroefpalen gebruikt – kan de woning volledig uit elkaar worden 
gehaald en elders terug worden opgebouwd. Bovendien blijft daarbij niets aanwezig 
op de vroegere bouwplaats.

Woningen tot 50 m²

NEWCRAFT   
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PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

NEWCRAFT BVBA - Yves Michiels
Stationsstraat 209, 2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 15 31 29 92- yves@newcraft.be

UITVOERENDE PARTNERS

NEWCRAFT BVBA - Yves Michiels
Stationsstraat 209, 2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 15 31 29 92, +32 495 26 36 61 
yves@newcraft.be

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €80.000,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €21.714,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        3.267,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €363,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs  105.344,00 euro (incl. btw)
€

Leveringstermijn: na bestelling 4 maanden voor levering en  
bouwaanvraag

Plaatsingstermijn: 3 à 4 weken, afhankelijk van de  
weersomstandigheden

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Stalen schroeffundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-paneel met RESOL-isolatie
• Gevelbekleding: verticale planken in thermisch behandeld 

hout 
• Dakopbouw: CLT-panelen 
• Dakbekleding: bitumineuze dakbedekking  

op PIR-isolatie
• Vloeropbouw: zichtbaar CLT-paneel
• Ramen en buitendeur(en): hout (Meranti)

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: lichte binnenwanden
• Binnenafwerking muren: zichtbare CLT-panelen,  

basiswandafwerking in natte ruimtes: witte tegels
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: zichtbaar CLT
• Vloerafwerking: niet-behandeld CLT-paneel, verder af te 

werken

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie van warm water: luchtver-

warming met externe eenheid voor warm- en koudwater-
voorziening, twee onafhankelijk te verwarmen zones, met 
warmteterugwinunit

• Ventilatiesysteem: type D, met warmterecuperatie
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BASISINFO

 I WONINGEN tot 50 m²
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Rechter zijgevel (entree gevel)

Linker zijgevel

50 m²

152,50 m3

Bungalow met plat dak

K34

1

geschikt voor 2 bewoners

Kruiselings verlijmde massieve houten 
panelen (CLT-panelen)

E44

Doorsnede
Snede
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WONINGEN 
VAN 51 TOT 80 M²  
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Deze woning met lessenaarsdak is een  bijna volledig geprefabriceerde woning in houtskelet. 
Dit type bestaat uit twee delen die in het atelier worden gemaakt en op de bouwplaats aan 
elkaar worden gekoppeld. Daarmee worden de voordelen van optimale werkomstandigheden 
in het atelier gekoppeld aan snelheid van uitvoering op de werf. 

De woning heeft geen hal. Je komt rechtstreeks in de leefruimte met keukenwand binnen. Er 
is een apart toilet, een bergkast voor elektrische boiler, ventilatiesysteem en elektriciteitskast. 
Daarnaast bevat de woning een badkamer en een slaapkamer.

Mits kleine ingrepen kan deze woning ook gekoppeld worden aan een tweede of derde wo-
ning van hetzelfde type.

De woning staat op poten, waardoor de funderingskost laag blijft en de woning gemakkelijk 
verplaatsbaar is.

Deze woning is budgetvriendelijk. Bij de opbouw van de woning is er veel aandacht voor ge-
zonde en duurzame materialen. De woning is uitgerust met acht zonnepanelen en kan gericht 
worden in functie van optimale zonnewinst. Door de dakhelling heeft de leefruimte deels een 
grotere plafondhoogte. Een in het volume geïntegreerd overdekt terras beschermt de woning 
tegen oververhitting.

Woningen van 51 tot 80 m²

VANDEWALLE- 
JONCKHEEREPROJECTS   
TYPE 1 SLAAPKAMER EN OVERDEKT TERRAS

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Architect Pieter Vandewalle
Peter Benoîtlaan 12 - 9820 Merelbeke
+32 474 75 83 61 - info@pietervandewalle.be
www.pietervandewalle.be

UITVOERENDE PARTNERS

Jonckheere Projects NV
Z.5 mollem 600 - 1730 mollem
+32 (0)2 454 03 32 - info@jonckheereprojects.be
www.jonckheereprojects.be

Inhout BVBA - Industriepark Vogelzang
Leenstraat 13 - 9810 Nazareth
+32 (0)9 362 93 03 - info@inhout.be
www.inhout.be

BUNGALOW MET LESSENAARSDAK

Basisprijs   €72.237,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.000,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        3.630,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €500,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   79.367,00 euro (incl. btw)
€

OPTIES-MEERPRIJS

BEN (Bijna Energie Neutraal) woning         2.000,00 euro (incl. btw)

Leveringstermijn: 150 dagen na bestelling

Uitvoeringstermijn: 15 dagen

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Putfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet, gevuld met minerale wol
• Gevelbekleding: CLT-paneel, 18 mm, 120 cm x 60 cm met 

open voegen, op verticaal zwart lattenwerk
• Dakopbouw: houtskelet, gevuld met minerale wol
• Dakbekleding: TPO kunststofmembraan, wit
• Vloeropbouw: houtskelet, gevuld met minerale wol met 

onderaan wind- en regenscherm
• Ramen en buitendeur(en): hout (afrormosia), dakkoepel in 

pvc
• Overdekt terras: thermisch behandeld hout en CLT-panelen

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet, gevuld met minerale 

wol, met aan weerszijden multiplex WBP, 12 mm
• Binnenafwerking muren: multiplex WBP, 12 mm 

natte ruimtes: douchecabine
• Binnendeuren: schuifdeuren, schilderdeuren
• Plafondbekleding: WBP 12 mm
• Vloerafwerking: vuren planken, 12 cm breed, 180 cm lang, 

18 mm dik

TECHNIEKEN
• Verwarming: decentrale verwarming met pelletkachel, 7 Kw 
• Productie van warm water: elektrische boiler 100 liter 
• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en aanwezig-

heidssturing en verborgen ventilatieroosters in de ramen
• Zonnepanelen: 8 zonnepanelen van 250 Wp
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp 

(toilet en wasmachine)

49,60 m² + overdekt terras 10 m²

165 m3

Bungalow met lessenaarsdak

K31

1

geschikt voor 2 bewoners

Houtskeletbouw

E46

BASISINFO

Snede
I 60

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

De woning wordt opgebouwd met een licht staalskelet op een betonnen funderings-
plaat.

Via de hal met vestiairenis heb je toegang tot een apart toilet, de leefruimte en de slaapka-
mer. De badkamer is bereikbaar vanuit de slaapkamer, de berging vanuit de keukenhoek.  
De gevelopeningen zijn beperkt gehouden om oververhitting te vermijden.

De woning heeft raamopeningen in de vier gevels. Ze kan daardoor in deze vorm niet 
geschakeld worden.

De woning heeft een betonnen vloerplaat en wordt op de bouwplaats opgebouwd. Ze 
is dus niet verplaatsbaar.

De woning valt op in de reeks kleinschalig wonen door de lichte staalconstructie. Ook 
de gevelbekleding  in bamboecomposiet is opmerkelijk.  De PVC-raamprofielen zijn aan 
de buitenkant met aluminium afgewerkt. De vloerafwerking is in gepolierd beton. De 
gevelbekleding en de ramen zijn onderhoudsvriendelijk. 

Woningen van 51 tot 80 m²

JACQUEMYN &
DAEMS – LIVIQ    
TYPE 1 SLAAPKAMER
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PRIJSRAMING LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Jacquemyn & Daems Architecten (J-D Architecten bvba)
Wijnputstraat 39, 3271 Zichem
+32 478 90 62 66 - info@j-d.be
www.j-d.be

UITVOERENDE PARTNERS

LIVIQ nv
Steenovenstraat 33/6, 3940 Hechtel-Eksel
+32 11 73 02 06 - info@liviq.com
www.liviq.com

BUNGALOW MET ZADELDAK

Basisprijs   €79.207,75 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €6.275,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        6.479,55 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     € 350,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   93.310,55 euro (incl. btw)

€

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en het afronden van de 
nodige studiefases (EPB-verslaggeving, sonderingsstudie, stabiliteits-
studie, enz.) kan dit woningtype worden uitgevoerd binnen een 
termijn van 8 maanden.

55,68 m²

167 m³

Bungalow met zadeldak

K26

1

geschikt voor 2 bewoners

Staalskeletbouw

E45

BASISINFO

Nieuwbouw woning 02/05/2015

Bouwheer:  Kleinschalig Wonen - LIVIQ

Schaal 1/50
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 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Snede

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonplaat

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: gegalvaniseerde staalstructuur 

met PIR-isolatieschil
• Gevelbekleding: bamboecomposiet planken 

(2800 mm x 135 mm x 10 mm), 4 kleurkeuzes
• Dakopbouw: lichte staalstructuur (C-profi el, 89 mm) 

Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: funderingsplaat, gepolierde beton
• Ramen en buitendeuro(en): PVC met aluminium 

buitenafwerking

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: lichte staalstructuur 

(C-profi el, 50 mm)
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaten
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: gepolierde betonvloer

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp
• Productie warm water: gaswandketel
• Ventilatiesysteem: type D, met warmteterugwinning 
• Regenwaterrecuperatie: infi ltratieput en regenwaterput 

+ pomp (toilet en buitenkraan)
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De woning wordt opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve houten panelen 
(CLT-panelen). Deze panelen scoren zeer goed op het vlak van luchtdichtheid, geluids-
isolatie, stevigheid en brandveiligheid. De woning wordt volledig in het atelier gebouwd 
en over de weg getransporteerd. Ze komt gebruiksklaar op de bouwplaats met inbegrip 
van ramen, technieken, badkamer en keuken. Enkel elektriciteit en water moeten nog 
worden aangesloten (‘plug-and-play’). 

Het grondplan heeft een L-vorm. Je komt binnen in het lange been van de L via een sas, 
waarlangs je de slaapkamer, de badkamer en de leefruimte met keukenhoek en aparte 
berging bereikt. De ruimte in het korte been van de L kan flexibel worden ingezet als 
slaapkamer, als uitbreiding van de leefruimte of als berging. Voor het centrale blok met 
badkamer en technieken zijn verschillende inrichtingen mogelijk: een zorgbadkamer 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers of een afzonderlijk toilet.

Het is mogelijk om meerdere woningen van dit ontwerp tegen elkaar te plaatsen, als 
daar bij het ontwerp van de gevelopeningen rekening mee wordt gehouden.

De woning is zo uitgedacht dat ze later nog in haar geheel verplaatst kan worden naar 
een andere locatie. Ook de fundering is een herinzetbare schroeffundering.

Deze woning is bijzonder budgetvriendelijk, verplaatsbaar én energiezuinig. Het ont-
werp heeft aandacht voor levenslang wonen. Voor de gevelbekleding kan gekozen wor-
den tussen verticale planken in thermisch behandeld hout of gevelleien. Het ontwerp is 
gebruiksvriendelijk en voorziet een goed contact met de buitenomgeving via een groot 
raam in de leefruimte.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

SKILPOD    
TYPE 1/2 SLAAPKAMERS
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PRIJSRAMING

CONTACT 

ONTWERPER

Skilpod - Instant Living Space
Acaciastraat 17, 2440 Geel
T +32 476 65 55 46 - contact@skilpod.com
www.skilpod.com

UITVOERENDE PARTNERS

Skilpod- Instant Living Space
Acaciastraat 17, 2440 Geel
T +32 476 65 55 46 - contact@skilpod.com
www.skilpod.com

BUNGALOW IN L-VORM MET PLAT DAK

Basisprijs   €79.996,86 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.694,51 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.904,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     € 550,55 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   87.145,92 euro (incl. btw)
            

OPTIES

- Afwerking binnenwanden: luxe afwerking CLT-panelen

- Inrichting badkamer als zorgbadkamer of al dan niet apart toilet.

-  Vloerafwerking: grenen vloer (massief, 22 mm), steentapijt of multiplex 
parket

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

Leveringstermijn: twee tot drie maanden na bestelling

Uitvoeringstermijn: 1 werkdag

Project: 
Kleinschalig wonen Vlaams-Brabant

Model:
#70 - BEN - Grondplan

Bouwheer:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum: 30/4/2015

Schaal: 1/50

Getekend door: FT

Dossier:

Plannummer
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Extra ruimte = 16,5m² (Leefruimte, Berging, slaapkamer, ...)

Slaapkamer = 11.85 m²

Technische ruimte = 1,05m²

Badkamer = 4.15m²

Keuken

Gang = 2,16m²

Leefruimte

20m²

69,3 m²

207,90 m3

Bungalow in L-vorm met plat dak

K29

2

geschikt voor 3 bewoners

Prefab constructie met panelen in 
kruiselings verlijmd meerlagig massief 
hout (CLT-panelen)

E30

BASISINFO

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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Doornsede 1-1 Doornsede 3-3

Project: 
Kleinschalig wonen Vlaams-Brabant

Model:
#70 - BEN - Doorsnede en bouwknopen

Bouwheer:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum: 30/4/2015

Schaal: 1/50

Getekend door: FT

Dossier:

Plannummer

30
0
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TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Schroeffundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-panelen + PIR-isolatie
• Gevelbekleding: hout, thermisch behandelde houten 

planken, verticaal, open voeg OF gevelleien
• Dakopbouw: CLT-panelen
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: CLT-panelen
• Ramen en buitendeur(en): versterkt PVC-profiel 
• Aparte zonwering: automatische screens

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: CLT-panelen
• Binnenafwerking muren: zichtbare CLT-panelen,  

gipsvezelplaat voor de binnenwanden,  
douche in acryl panelen

• Binnendeuren: geverfde binnendeuren
• Plafondbekleding: zichtbare CLT-panelen
• Vloerafwerking: laminaat, 8 mm, steentapijt in 

badkamer

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp
• Productie van warm water: elektrische boiler
• Ventilatiesysteem: type D, met warmterecuperatie
• Zonnepanelen: 3 zonnepanelen van 255 Wp

Snede
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De woning wordt opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve houten panelen (CLT-panelen). Deze 
panelen scoren zeer goed op het vlak van luchtdichtheid, geluidsisolatie, stevigheid en brandveilig-
heid. Ze zijn bovendien snel te plaatsen en vragen geen  verdere afwerking. 

Deze woning werd zo ontworpen dat er een maximale oppervlakte aan leefruimte ontstaat. Een 
compact technisch blok met keukenwand, apart toilet, 2 douchecellen en ruimte voor de technieken 
verdeelt de woning in een duidelijke dag- en nachtzone. De centrale, technische zone wordt plat en 
laag (2,2 meter) gehouden. Het dak richt zicht aan weerszijden van deze zone op, tot 2,4 meter in de 
nachtzone en tot een royale 2,9 meter over de volle lengte van de leefruimte. Zo krijgt elke ruimte zijn 
specifieke karakter en atmosfeer. Op die manier ontstaat bovendien een intrigerend volume met een 
eigen identiteit. Een  doorkijk tussen dag- en nachtzone aan beide kanten van het centrale volume 
creëert een maximaal ruimtegevoel. Eventueel voorzien twee sasdeuren een buffer tussen dag- en 
nachtzone. 

Het is mogelijk om meerdere woningen van dit ontwerp tegen elkaar te plaatsen, als daar bij het 
ontwerp van de gevelopeningen rekening mee wordt gehouden.

De woning heeft een vloerplaat in beton en wordt opgebouwd op de werf. Daardoor is ze als geheel 
minder eenvoudig te verplaatsen.

Deze woning met vlinderdak heeft een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. De bewoners kunnen de 
nachtzone naar wens inrichten: het bouwsysteem laat toe om de lichte scheidingsmuren te verplaat-
sen. In het ontwerp dat hier wordt voorgesteld is een tweepersoonsslaapkamer voorzien en een extra 
ruimte die naar wens kan worden ingevuld als berging, bureau of extra slaapkamer.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

STRAGIER –  
TIMBERTEAM     
TYPE 3 SLAAPKAMERS
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LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Nele Stragier Architect
Diksmuidelaan 34, 1000 Brussel
+32 484 50 36 44 - nele.stragier@gmail.com

UITVOERENDE PARTNERS

Timberteam S.A.
Rue de Waremme 119, 4530 Villers-Le-Bouillet
+32 4 340 49 30 - info@timberteam.net

PRIJSRAMING

BUNGALOW MET VLINDERDAK

Basisprijs   €80.000,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €12.252,22 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        6.776,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €423,50 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   99.451,72 euro (incl. btw)
€

OPTIES

Meerprijs voor een houten gevelbekleding     8.748,00 euro (incl. btw)

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

-  Vanaf een bestelling van 5 woningen en meer, kan een korting van 
5% worden geboden op elke woning.

-  Vanaf een bestelling van meer dan 100 woningen, kan een korting 
van 10% worden aangeboden, indien de woningen op hetzelfde 
moment worden besteld en op dezelfde site worden gebouwd.

Leveringstermijn: 4 à 6 weken na bestelling

Uitvoeringstermijn: 8 à 10 weken

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Gewapende betonplaat 

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-paneel + PIR-isolatie
• Gevelbekleding: gegolfd sandwichpaneel
• Dakopbouw: CLT-panelen
• Dakbekleding: verkleefde kunststof dakbekleding
• Vloeropbouw: funderingsplaat
• Ramen en buitendeur(en): aluminium

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: CLT-paneel voor voor stijve kern, 

andere: geïsoleerde gipskartonwanden
• Binnenafwerking muren: zichtbaar CLT, in de 

badkamer en de keuken: watervaste plaat, afgewerkt met 
keramische tegels

• Binnendeuren: CLT-panelen
• Plafondbekleding: zichtbare CLT-panelen
• Vloerafwerking: gepolierde betonvloer

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie van warm water: 

condenserende combi-gaswandketel met 5 radiatoren
• Ventilatiesysteem: ventilatiesysteem D, 

met warmterecuperatie

73,61 m²

214 m3

Bungalow met vlinderdak

K22

3

geschikt voor 3 bewoners

Prefab constructie met panelen in 
kruiselings verlijmd meerlagig massief 
hout (CLT-panelen)

E43

BASISINFO

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

I 72
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Deze woning in houtskelet met lessenaarsdak is bijna volledig geprefabriceerd. Ze bestaat uit 
twee delen die in het atelier worden gemaakt en op de bouwplaats aan elkaar worden gekop-
peld. Daarmee worden de voordelen van optimale werkomstandigheden in het atelier gekop-
peld aan snelheid van uitvoering op de werf. 

De woning heeft een hal met apart toilet en vestiairekast. De hal biedt toegang tot de nacht- en 
de dagzone. De nachtzone heeft twee slaapkamers en een badkamer met douche. Elektrische 
boiler, ventilatiesysteem en elektriciteitskast vinden een plek in de badkamer. Ook vanuit de 
leefruimte met keukenwand kun je naar de badkamer. De dagzone bestaat uit een leefruimte 
met keukenwand.

Mits kleine ingrepen kan deze woning ook gekoppeld worden aan een tweede of derde woning 
van hetzelfde type. 

De woning staat op poten, waardoor de funderingskost laag blijft en de woning gemakkelijk 
verplaatsbaar is.

Deze woning is bijzonder budgetvriendelijk. Er is veel aandacht voor gezonde en duurzame 
materialen. De woning is uitgerust met twaalf zonnepanelen en kan gericht worden in functie 
van optimale zonnewinst. Door de dakhelling heeft de leefruimte een grotere plafondhoogte. 
Een aan de gevel bevestigde zonwering beschermt de woning tegen oververhitting. Voor de 
verwarming biedt de bouwfirma een pelletkachel aan.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

VANDEWALLE- 
JONCKHEEREPROJECTS   
TYPE 2 SLAAPKAMERS
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PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Architect Pieter Vandewalle
Peter Benoîtlaan 12 - 9820 Merelbeke
+32 474 75 83 61 - info@pietervandewalle.be
www.pietervandewalle.be

UITVOERENDE PARTNERS

Jonckheere Projects NV
Z.5 mollem 600 - 1730 mollem
+32 (0)2 454 03 32 - info@jonckheereprojects.be
www.jonckheereprojects.be

Inhout BVBA - Industriepark Vogelzang
Leenstraat 13 - 9810 Nazareth
+32 (0)9 362 93 03 - info@inhout.be
www.inhout.be

BUNGALOW MET LESSENAARSDAK

Basisprijs Sleutel-Op-De-Deur €81.735,50 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.500,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        4.235,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €500,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   89.970,50 euro (incl. btw)
€

OPTIES - MEERPRIJS 

BEN (Bijna Energie Neutraal) woning             3.000,00 euro (incl. btw)

Leveringstermijn: 150 dagen na bestelling

Uitvoeringstermijn: 15 dagen

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Putfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet, gevuld met minerale wol
• Gevelbekleding: CLT-paneel, 18 mm, 120 cm x 60 cm met 

open voegen, op verticaal zwart lattenwerk
• Dakopbouw: houtskelet, gevuld met minerale wol
• Dakbekleding: TPO kunststofmembraan, wit
• Vloeropbouw: houtskelet, gevuld met minerale wol met 

onderaan wind- en regenscherm
• Ramen en buitendeur(en): hout (afrormosia), dakkoepel in 

pvc
• Aparte zonwering: gegalvaniseerd stalen kader met 

geperforeerde plaat

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet, gevuld met minerale 

wol, met aan weerszijden multiplex WBP, 12 mm
• Binnenafwerking muren: multiplex WBP, 12 mm 

natte ruimtes: douchecabine
• Binnendeuren: 2 schuifdeuren en schilderdeuren
• Vloerafwerking: vuren planken, 12 cm breed, 180 cm lang, 

18 mm dik

TECHNIEKEN
• Verwarming: decentrale verwarming met 

pelletkachel, 7Kw 
• Productie van warm water: elektrische boiler 150 liter 

Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en aanwezig-
heidssturing en verborgen ventilatieroosters in de ramen

• Zonnepanelen: 12 zonnepanelen van 250 Wp
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp 

(toilet en wasmachine)

75,48 m²

247 m3

Bungalow met lessenaarsdak

K27

2

geschikt voor 3 bewoners

Houtskeletbouw

E42

BASISINFO

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

I 76
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Deze sobere woning wordt opgebouwd in een geïsoleerde lichte staalconstructie en is aan de 
buitenkant afgewerkt met een siliconenharspleister. De ramen in PVC met aluminium buiten-
afwerking zijn onderhoudsvriendelijk.

De woning heeft geen hal of sas. De leefruimte heeft een aparte eethoek met keukenwand en 
open berging. De beide slaapkamers en de badkamer met douche en toilet zijn rechtstreeks 
bereikbaar via de woonkamer. 

Door de twee blinde zijgevels kan de woning eenvoudig worden geschakeld. 

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. Ze is dus niet 
verplaatsbaar.

De woning is budgetvriendelijk. De woning valt op in de reeks kleinschalig wonen door de 
lichte staalconstructie en de gevelafwerking in siliconenharspleister.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

DOLLEZ – 
E+BOUWEN      
TYPE 2 SLAAPKAMERS
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DOSSIER
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PRIJSRAMING LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

Guy Dollez, architect
Turnhoutsebaan 461 bus 26, 2140 Antwerpen
+32 497 585 114 - info@dollez.be

UITVOERENDE PARTNERS

E+ Bouwen bvba
Raf verheyden
+32 475 670 552 - raf.verheyden@eplusbouwen.be
Frank Van Oosten
+32 3 325 74 30

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €86.985,35 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €7.623,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        4.235,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest    €485,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs    99.266,85 euro (incl. btw)

€

OPTIES

Zonneboiler (raming)    5.500,00 euro (excl. btw)

Zonnewering 2 ramen (raming)        1.330,00 euro (excl. btw)

Terrasdak (raming)           3.350,00 euro (excl. btw)

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

2% bij aankoop van 10 stuks, 3% bij aankoop van 20 stuks en  
4% bij aankoop van 30 stuks

Volledig gebouw: 3 maanden

Casco levering met eigen afwerking is mogelijk

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
• Vloerplaat in gewapend beton met randbalk

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: lichtgewicht stalen structuur 

met isolatie
• Gevelbekleding: siliconenharspleister
• Dakopbouw: lichtgewicht staalstructuur
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: funderingsplaat met chape
• Ramen en buitendeuro(en): pvc met aluminium 

buitenafwerking

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: staalstructuur
• Binnenafwerking muren: tweezijdig 12 mm OSB plaat en 

gipskartonplaten
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: laminaatparket eik 8 mm,  inloopdouche 

en badkamervloer betegeld

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie van warm water: condense-

rende gaswandketel met radiatoren
• Ventilatiesysteem: decentrale ventilatie (type C+)
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp (toilet)

70,49 m² 

220 m3

Bungalow met plat dak

K28

2

geschikt voor 3 bewoners

Staalskeletbouw

E50

BASISINFO

DOSSIER
blad
DATUM

arch. Guy Dollez
GSM   0497 585 114
mail   info@dollez.be
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wonen
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 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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De woning wordt gebouwd in houtskelet en afgewerkt met een verticale houten ge-
velbekleding.

De woning beschikt over een living, een keuken, twee slaapkamers met badkamer met 
douche en een apart toilet, alle bereikbaar via de hal. Bij de aparte open keuken is een 
berging voorzien. 

De raamopeningen zijn beperkt gehouden. De plafondhoogte is in de dagzone 2,40 m 
en wordt tot 2,20 m beperkt in de nachtzone.

Het ontwerp van deze woning voorziet niet expliciet dat ze geschakeld kan worden. 

De woning wordt op een betonnen vloerplaat gemonteerd. Ze is dus niet verplaatsbaar. 

Deze woning is sober en budgetvriendelijk. De woning heeft een energiezuiniger variant 
door het toevoegen van extra zonnepanelen.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

SIBOMAT   
TYPE 2 SLAAPKAMERS
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GELIJKVLOERS
1

PRIJSRAMING

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

ARPLAN - Peter Vandenbroecke
Kapellestraat 101, 9700 Oudenaarde
+32 55 30 39 20 - peter@arplan.be
www.arplan.be

UITVOERENDE PARTNERS

SIBOMAT
Oude Waalstraat 248, 9870 zulte
+32 9 388 71 95 - info@sibomat.be
www.sibomat.be

L-VORMIGE BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €88.891,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €9.977,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        1.815,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest    €485,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs 101.168,00 euro (incl. btw)

OPTIES

Warmtepomp, warmwaterboiler, vloerverwarming, sierradiator in 
badkamer

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

Ereloon architect voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 
1.210,00 euro (incl. btw) vanaf 5 woningen 

SLEUTEL OP DE DEUR: 110 werkdagen, exclusief funderingen,  
vanaf  de start van de werken. 

FUNDERINGEN: 15 werkdagen inclusief voorbereiding

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Gewapende vloerplaat 13 cm

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet + minerale wol
• Gevelbekleding: hout, verticaal geplaatste lariks  

planchetten, breedte 12 cm met open voeg van 1 cm
• Dakopbouw: houten roostering met minerale wol  

en extra 8 cm boven de roostering
• Dakbekleding: roofing
• Vloeropbouw: isolatie op betonplaat
• Ramen en buitendeur(en): hout (Sapelli Mahonie) of PVC 

wit of crèmewit gekleurd in de massa 

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet
• Binnenafwerking muren: gipsvezelplaten aan  

weerszijden, wandbetegeling rond douche tot plafond,  
wandbetegeling aan keuken

• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: gipskartonplaten
• Vloerafwerking: keramische vloertegels op gelijkvloers  

en in de badkamer

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie warm water: condenserende 

gaswandketel met 3 radiatoren
• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en  

aanwezigheidssturing, ventilatieprogramma per zone,  
verborgen ventilatieroosters in de ramen

• Zonnepanelen: 4 zonnepanelen van 260 Wp
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput + pomp (wasmachine)

75,22 m²

215,45 m³

L-vormige bungalow met plat dak

K28

2

geschikt voor 3 bewoners

Houtskeletbouw

E40

BASISINFO

I 84

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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Snede
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PRIJSRAMING

L-VORMIGE BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €89.825,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming): €9.977,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           1.815,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest:      485,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   102.102,00 euro (incl. btw)

OPTIES

- Warmtepomp

- Warmwaterboiler

- Vloerverwarming

- Sierradiator in badkamer

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP

Ereloon architect voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning: €
1.210,00 euro  (incl. btw) vanaf 5 woningen

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

• Verwarming en warmwaterproductie: condenserende 
gaswandketel met radiatoren

• Ventilatiesysteem: C+
• Zonnepanelen: 8 zonnepanelen van 260 Wp

SIBOMAT – VARIANT ENERGIEZUINIG

I 87

75,22 m²

215,45 m³

L-vormige bungalow met plat dak

K28

2

geschikt voor 3 bewoners

Houtskeletbouw

E28 (door extra zonnepanelen)

BASISINFO

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

I 86
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De woning bestaat uit een basismodule van 50 m² met afmetingen van 10,85 op 4,60 m en 
een deelmodule. De modules worden uitgevoerd met prefab wand-, vloer- en dakelementen, die 
zijn opgebouwd uit een raster van grenenhout en rotswol. De gevel wordt bekleed met verticale 
houten planken.

Deze woning bevat twee slaapkamers. Vanuit de hal met vestiairekast, kun je naar de slaapka-
mers, de badkamer met douche en technische ruimte, naar een apart toilet en naar de leefruimte 
met keukenwand. In de hoek tussen de twee modules kan een terras worden aangelegd.

De ontwerpers bedachten een systeem met modules van 50 en 80 m², die kunnen worden 
gekoppeld. 

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen strookfundering. Ze is niet 
verplaatsbaar. 

Deze woning is budgetvriendelijk en heeft een geschakelde variant die - in voorkomend geval - 
nog goedkoper uitvalt. 

Woningen van 51 tot 80 m²

T’JONCK-NILIS – 
MANU PARTS 
TYPE 2 SLAAPKAMERS

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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PRIJSRAMING

CONTACT 
ONTWERPER

Ir.-architecten T’Jonck-Nilis bv bvba
Wouter Nilis, Erasme Ruelensvest 83/002, 3000 Leuven
+32 16 23 45 48 - wouter@tjonck-nilis.be
www.tjonck-nilis.be

UITVOERENDE PARTNERS

Manu Parts
Diestsesteenweg 115, 3010 Kessel-Lo
+32 487 586 586 - parts.manu@telenet.be

BUNGALOW IN L-VORM MET LICHT HELLEND ZADELDAK

Basisprijs   €89.000,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €6.500,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.178,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €250,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   97.928,00 euro (incl. btw)

OPTIES
- Helling in plaats van trede aan de inkom

- Inox in plaats van plaatstalen boiler

- Warmtepompboiler in plaats van elektrische boiler

- Pelletketel met 2 tot 4 radiatoren in plaats van lucht-luchtpomp

- Gaswandcondensatieketel in plaats van lucht-luchtpomp

- Terras en raster rond terras

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP
2% vanaf een bestelling van 5 woningen

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN
Leveringstermijn: 4 maanden na bestelling

Uitvoeringstermijn: maximum 6 maanden na bestelling

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonnen strookfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: panelen, bestaande uit een raster 

van grenenhout en rotswol (panobloc)
• Gevelbekleding: hout (Siberische lariks) 20 mm
• Dakopbouw: panelen, bestaande uit een raster van 

grenenhout en rotswol (panobloc)
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: panelen, bestaande uit een raster van 

grenenhout en rotswol, met twee bovenste lagen uit massief 
grenenhout

• Ramen en buitendeur(en): hout (kastanje) 

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: gipskartonplaten
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaten,  

natte ruimtes: douchecabine
• Binnendeuren: te schilderen tubespaandeuren
• Plafondbekleding: gispkartonplaten
• Vloerafwerking: massief hout (grenen)

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp verwarmen én koelen
• Productie van warm water: elektrische boiler, 100 l
• Ventilatiesysteem: type C
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput 5000 l + pomp 

(toilet)
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79,92 m²

224 m3

Bungalow in L-vorm met licht hellend 
zadeldak

K24

2

geschikt voor 3 bewoners

Prefab constructie met zelfdragende 
panelen bestaande uit een raster van 
grenenhout, gevuld met isolatie.

E43

BASISINFO

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

I 90 Snede
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PRIJSRAMING PRIJSRAMING

BUNGALOW IN L-VORM MET LICHT HELLEND ZADELDAK

Basisprijs   €82.800,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €6.500,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.178,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €250,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   91.728,00 euro (incl. btw)

OPTIES

- Binnendeuren slaapkamer en leefruimte

- Helling in plaats van trede aan de inkom

- Inox in plaats van plaatstalen boiler

- Warmtepompboiler in plaats van elektrische boiler

- Pelletketel met 2 tot 4 radiatoren in plaats van lucht-luchtpomp

- Gaswandcondensatieketel in plaats van lucht-luchtpomp

- Terras en raster rond terras

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP
2% vanaf een bestelling van 5 woningen

BUNGALOW IN L-VORM MET LICHT HELLEND ZADELDAK

Basisprijs   €85.600,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €6.500,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.178,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €250,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   94.528,00 euro (incl. btw)

OPTIES

- Binnendeuren slaapkamer en leefruimte 

- Helling in plaats van trede aan de inkom

- Inox in plaats van plaatstalen boiler

- Warmtepompboiler in plaats van elektrische boiler

- Pelletketel met 2 tot 4 radiatoren in plaats van lucht-luchtpomp

- Gaswandcondensatieketel in plaats van lucht-luchtpomp

- Terras en raster rond terras

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP
2% vanaf een bestelling van 5 woningen 

T’JONCK-NILIS – MANU PARTS  
VARIANT RIJWONING

T’JONCK-NILIS – MANU PARTS  
VARIANT HALFOPEN BEBOUWING

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²VOORGEVEL 1/50

SNEDE 1/50

57
23

5
38

32
5

5

33
0

57
23

5
33

5

42
25

0

35

-0.38

+0.00

+2.92

-0.38

+0.00

+2.92

ACHTERGEVEL 1/50

TYPE 80m² (variant 2, 2 slpk)
(bruto 79,92m²)

VOORGEVEL 1/50

SNEDE 1/50

57
23

5
38

32
5

5

33
0

57
23

5
33

5

42
25

0

35

-0.38

+0.00

+2.92

-0.38

+0.00

+2.92

ACHTERGEVEL 1/50

TYPE 80m² (variant 2, 2 slpk)
(bruto 79,92m²)

Voorgevel

Achtergevel



I 95I 94

De woning heeft een houtskeletconstructie en wordt aan de buitenzijde bekleed met houten planken. 
Binnen blijven de geschaafde houten dakbalken met multiplexplaten zichtbaar.

Deze woning heeft een bijzondere ongelijkbenige U-vorm. Zo ontstaat een beschutte privébuiten-
ruimte. De woning is intelligent opgedeeld, met een centraal inkomdeel met berging, apart toilet en 
kleine badkamer met douchecel. Aan de ene zijde bevindt zich de slaapkamer, aan de andere kant 
de ruime woonkamer met open keukenwand. Boven is er nog een slaapkamer die je via een trap in 
de inkomhal kunt bereiken.

Dit woningtype is expliciet ontworpen om te kunnen schakelen. Daarbij wordt de beschutte privé-
buitenruimte bij elke woning behouden en is er aandacht voor de geluidswerende scheiding tussen 
de woningen. De vorm van de woning laat toe vier woningen te schakelen tot een compacte cluster. 
De woningen van 50 m² van dezelfde aanbieder zijn ook eenvoudig te combineren met de woningen 
van 80 m².

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen vloerplaat. Ze is niet verplaatsbaar.

De woning valt op in deze reeks kleinschalige woningen door de U-vorm en de schakelbaarheid, en 
door de extra slaapkamer op de verdieping.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

MOLS – MACHIELS 
BUILDING SOLUTIONS 
TYPE 2 SLAAPKAMERS
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PRIJSRAMING LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER
Rob Mols ir-architect
Sint-Lambertusstraat 8, 3001 Leuven
+32 16 20 09 70 - info@robmols.be

UITVOERENDE PARTNERS
Machiels Building Solutions
Mondeolaan 5, 3600 Genk
+32 11 23 05 00 - info@machiels.com

U-VORMIGE WONING MET VERDIEPING EN PLAT DAK

Basisprijs   €89.658,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.378,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        6.276,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €350,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   99.662,00 euro (incl. btw)
€

Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen na schriftelijke bestelling.

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonnen vloerplaat op vorstrand

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: houtskelet
• Gevelbekleding: verticale planken in thermisch 

behandeld hout
• Dakopbouw: houten balken met multiplex beplating
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: funderingsplaat in beton
• Ramen en buitendeur(en): PVC;  kleur: wit voor 

binnen, buiten volgens kleurenpalet leverancier
• Aparte zonwering: ingebouwde screens in de ramen

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: houtskelet
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaat / wandte-

gels in sanitaire ruimte tot 2 m hoog
• Binnendeuren: honingraatdeuren
• Plafondbekleding: multiplex op geschaafde houten 

balken
• Vloerafwerking: linoleum, type marmoleum / tegels in 

sanitaire ruimtes

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie warm water: 

condenserende gaswandketel en radiatoren in alle droge 
ruimtes en badkamer

• Ventilatiesysteem: type C, met vochtsturing en 
aanwezigheidssturing, ventilatieprogramma per zone, 
verborgen ventilatieroosters op de ramen

68 m²

224 m³

U-vormige woning met verdieping en  
plat dak

K23

2

geschikt voor 3 bewoners

Houtskeletbouw

E41
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De woning bestaat uit een basismodule van 50 m² met afmetingen van 10,85 op 4,60 m en een 
deelmodule. De modules worden opgebouwd uit prefab wand-, vloer- en dakelementen uit een 
raster van grenenhout en rotswol. De gevel wordt bekleed met verticale houten planken.

Door twee modules met verschillende lengte en dezelfde breedte naast elkaar te plaatsen ont-
staat een hoek waarin een omsloten terras kan worden aangelegd. Langs dat terras betreed 
je de woning. De basismodule voor deze woning van 80 m² bevat een grote leefruimte met 
keukenwand, een hal met technische berging en apart toilet, evenals een badkamer met douche. 

De ontwerpers bedachten een systeem met modules van 50 en 80 m², die kunnen worden 
gekoppeld. 

De woning wordt op de bouwplaats opgebouwd op een betonnen strookfundering. Ze is niet 
verplaatsbaar.

Deze woning is budgetvriendelijk en kan eventueel als een geschakelde variant uitgevoerd worden.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

TJONCK-NILIS – 
MANU PARTS 
TYPE 3 SLAAPKAMERS
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PRIJSRAMING

CONTACT 

ONTWERPER

Ir.-architecten T’Jonck-Nilis bv bvba
Wouter Nilis, Erasme Ruelensvest 83/002, 3000 Leuven
+32 16 23 45 48 - wouter@tjonck-nilis.be
www.tjonck-nilis.be

UITVOERENDE PARTNERS

Manu Parts
Diestsesteenweg 115, 3010 Kessel-Lo
+32 487 586 586 - parts.manu@telenet.be

BUNGALOW IN L-VORM MET LICHT HELLEND DAK

Basisprijs   €89.900,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €6.500,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           2.178,00 euro (incl. btw)
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €250,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   98.828,00 euro (incl. btw)
         

OPTIES
- Terras en raster rond terras
- Helling in plaats van trede aan de inkom
- Inox in plaats van plaatstalen boiler
- Warmtepompboiler in plaats van elektrische boiler
- Pelletketel met 2 tot 4 radiatoren in plaats van lucht-luchtpomp
- Gaswandcondensatieketel in plaats van lucht-luchtpomp

KORTINGEN / GROEPSAANKOOP
2% vanaf een bestelling van 5 woningen

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN
Leveringstermijn: 4 maanden na bestelling

Uitvoeringstermijn: maximum 6 maanden na bestelling

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Betonnen strookfundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: panelen, bestaande uit een raster van 

grenenhout en rotswol (panobloc)
• Gevelbekleding: hout (Siberische lariks) 20 mm
• Dakopbouw: panelen, bestaande uit een raster van grenenhout 

en rotswol
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: panelen, bestaande uit een raster van grenenhout 

en rotswol, met twee bovenste lagen uit massief grenenhout
• Ramen en buitendeur(en): hout (kastanje) 

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: gipskartonplaten
• Binnenafwerking muren: gipskartonplaten; 

natte ruimtes: douchecabine
• Binnendeuren: te schilderen tubespaandeuren
• Plafondbekleding: gispkartonplaten
• Vloerafwerking: massief hout (grenen)

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp verwarmen én koelen
• Productie van warm water: elektrische boiler, 100 l
• Ventilatiesysteem: type C
• Regenwaterrecuperatie: regenwaterput 5000 l + pomp (toilet)

LEEFRUIMTE
24,7m²

BADKAMER
4,6m²

WC
1,2m²

SLAAPKAMER 1
11,3m²

SLAAPKAMER 3
8,0m²

SLAAPKAMER 2
7,9m²

INKOM
2,4m²

HAL
4,0m²

RWA

TYPE 80m² (variant 1)
(bruto 79,92m²)

TERRAS (optie)
16,1m²
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TYPE 50m²
(bruto 49,91m²)

GRONDPLAN 1/50
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79,92 m²

224 m3

Bungalow in L-vorm met licht hellend 
dak

K24

3

geschikt voor 4 bewoners

Prefab constructie met zelfdragende 
panelen bestaande uit een raster van 
grenenhout, gevuld met isolatie.

E41

BASISINFO
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 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Snede
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De woning wordt opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve houten panelen (CLT-panelen). 
Deze panelen scoren zeer goed  op het vlak van luchtdichtheid, geluidsisolatie, stevigheid en brand-
veiligheid. De woning wordt volledig in het atelier gebouwd en over de weg getransporteerd. Ze 
komt gebruiksklaar op de bouwplaats met inbegrip van ramen, technieken, badkamer en keuken. 
Enkel elektriciteit en water moeten nog worden aangesloten (‘plug-and-play’). 

Het grondplan heeft een rechthoekige vorm. Via een centrale inkom en hal bereik je de grote 
leefruimte en heb je onmiddellijk toegang tot slaapkamer 1, de badkamer en de technische ruimte. 
De keuken staat in directe verbinding met de leefruimte waar de grote raampartijen de aandacht 
trekken. Er is nog een tweede slaapkamer beschikbaar die toegankelijk is via de leefruimte. De 
wand kan flexibel opgevat worden en eventueel pas worden geplaatst als een extra ruimte nodig is.
Voor het centrale blok met badkamer en technieken zijn verschillende inrichtingen mogelijk: een 
zorgbadkamer toegankelijk voor rolstoelgebruikers of een afzonderlijk toilet.

Het is mogelijk om meerdere woningen van dit ontwerp tegen elkaar te plaatsen, als daar bij het 
ontwerp van de gevelopeningen rekening mee wordt gehouden.

De woning kan als geheel verplaatst worden naar een andere locatie. Ook de fundering is een 
herinzetbare schroeffundering.

Deze woning is budgetvriendelijk, verplaatsbaar én bijzonder energiezuinig. Het ontwerp heeft 
aandacht voor levenslang wonen. Voor de gevelbekleding kan gekozen worden tussen verticale 
planken in thermisch behandeld hout of gevelleien. Het ontwerp is gebruiksvriendelijk en voorziet 
een goed contact met de buitenomgeving via een groot raam in de leefruimte.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

SKILPOD    
TYPE 2 SLAAPKAMERS
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Project: 
Kleinschalig wonen Vlaams-Brabant

Model:
#80 - BEN - Grondplan

Bouwheer:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum: 30/4/2015

Schaal: 1/50

Getekend door: FT

Dossier:

Plannummer
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Bruto Oppervlakte = 79,9m²

220 765

Slaapkamer 1 = 12.15 m²

Slaapkamer 2 = 8.00 m²

Badkamer = 4.15m²

Technische ruimte/ Berging = 2,4m²

Gang = 4m²

Keuken = 8,65m²

Leefruimte = 28,62m²

312 100

30

80 528

PRIJSRAMING

CONTACT 

ONTWERPER

Skilpod - Instant Living Space
Acaciastraat 17, 2440 Geel
+32 476 65 55 46 - contact@skilpod.com
www.skilpod.com

UITVOERENDE PARTNERS

Skilpod- Instant Living Space
Acaciastraat 17, 2440 Geel
+32 476 65 55 46 - contact@skilpod.com
www.skilpod.com

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €89.997,02 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €3.936,30 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning           3.267,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole     

Luchtdichtheidstest     €550,55 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs   97.750,87 euro (incl. btw)
   

OPTIES

- Afwerking binnenwanden: luxe afwerking CLT-panelen

- Inrichting badkamer als zorgbadkamer of al dan niet apart toilet.

-  Vloerafwerking: grenen vloer (massief, 22 mm), steentapijt of multiplex 
parket

LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

Leveringstermijn: twee tot drie maanden na bestelling

Uitvoeringstermijn: 1 werkdag

79,91 m²

239,72 m3

Bungalow met plat dak

K29

2

geschikt voor 3 bewoners

Prefab constructie met panelen in 
kruiselings verlijmd meerlagig massief 
hout (CLT-panelen)

E30

BASISINFO

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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Doornsede 1-1 Doornsede 3-3

Project: 
Kleinschalig wonen Vlaams-Brabant

Model:
#70 - BEN - Doorsnede en bouwknopen

Bouwheer:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum: 30/4/2015

Schaal: 1/50

Getekend door: FT

Dossier:

Plannummer

30
0

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Schroeffundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-paneel + PIR-isolatie
• Gevelbekleding: hout, thermisch behandelde houten 

planken, verticaal, open voeg OF gevelleien
• Dakopbouw: CLT-panelen
• Dakbekleding: EPDM
• Vloeropbouw: CLT-panelen + PIR-isolatie
• Ramen en buitendeur(en): versterkt PVC-profiel 
• Aparte zonwering: automatische screens

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: CLT-panelen
• Binnenafwerking muren: zichtbare CLT-panelen,  

gipsvezelplaat voor de binnenwanden, douche in acryl 
panelen

• Binnendeuren: geverfde binnendeuren
• Plafondbekleding: zichtbare CLT-panelen
• Vloerafwerking: laminaat 8 mm, steentapijt in 

 badkamer

TECHNIEKEN
• Verwarming: lucht-luchtwarmtepomp
• Productie van warm water: elektrische boiler
• Ventilatiesysteem: type D, met warmterecuperatie
• Zonnepanelen: 3 zonnepanelen van 255 Wp

Snede
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De woning is volledig in hout opgebouwd met kruiselings verlijmde massieve houten panelen 
(CLT-panelen). Deze worden binnen zichtbaar gelaten en aan de buitenzijde afgewerkt met verti-
cale houten planken. CLT-panelen scoren zeer goed op het vlak van luchtdichtheid, geluidsisolatie,  
stevigheid en brandveiligheid. Vloer, muren en plafond worden binnen niet verder afgewerkt, be-
halve in de natte ruimtes.

In de hal is er ruimte voor een vestiairekast  en een apart toilet. De badkamer en de twee slaap-
kamers zijn bereikbaar via de leefruimte. Er is een aparte eethoek met keukenwand. De technische 
installaties zitten in een handige smalle kast die via de buitengevel bereikbaar is.  Tussen de balken 
is er een hoogte van 2,60 m.

De woning kan eventueel worden geschakeld mits aandacht voor de positie van de raamopeningen.

De woning is opgebouwd met aandacht voor milieuvriendelijke materialen, zoals bijvoorbeeld de 
isolatie, de constructie en de gevelbekleding. Deze uitvoerder zet expliciet in op herbruikbaar-
heid, het zogenaamde ‘cradle-to-cradle’-systeem. Tot op het niveau van de fundering - er worden 
schroefpalen gebruikt - kan de woning volledig uit elkaar worden gehaald en elders terug  worden 
opgebouwd. Bovendien blijft daarbij niets aanwezig op de vroegere bouwplaats.

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²

Woningen van 51 tot 80 m²

NEWCRAFT   
TYPE 2 SLAAPKAMERS
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PRIJSRAMING LEVERING- EN PLAATSINGSTERMIJN

CONTACT 

ONTWERPER

NEWCRAFT BVBA - Yves Michiels
Stationsstraat 209, 2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 15 31 29 92- yves@newcraft.be

UITVOERENDE PARTNERS

NEWCRAFT BVBA - Yves Michiels
Stationsstraat 209, 2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 15 31 29 92, +32 495 26 36 61 
yves@newcraft.be

BUNGALOW MET PLAT DAK

Basisprijs   €90.000,00 euro (incl. btw)

Funderingen en uitgravingen (raming) €33.062,00 euro (incl. btw)

Ereloon stedenbouwkundige vergunning        3.630,00 euro (incl. btw) 
+ werfcontrole    

Luchtdichtheidstest     €363,00 euro (incl. btw)

Raming totaalprijs  127.055,00 euro (incl. btw)

Leveringstermijn: na bestelling 4 maanden voor levering en  
bouwaanvraag

Plaatsingstermijn: 3 à 4 weken, afhankelijk van de  
weersomstandigheden

TECHNISCHE INFO EN MATERIALEN

FUNDERING
Stalen schroeffundering

BUITENKANT/SCHIL
• Opbouw buitenwand: CLT-paneel met RESOL-isolatie
• Gevelbekleding: verticale planken in thermisch behan-

deld hout 
• Dakopbouw: CLT-panelen 
• Dakbekleding: bitumineuze dakbedekking  

op PIR-isolatie
• Vloeropbouw: zichtbaar CLT-paneel
• Ramen en buitendeuro(en): hout (meranti)

BINNENKANT
• Opbouw binnenmuren: lichte binnenwanden
• Binnenafwerking muren: zichtbare CLT-panelen,  

basiswandafwerking in natte ruimtes: witte tegels
• Binnendeuren: schilderdeuren
• Plafondbekleding: zichtbaar CLT
• Vloerafwerking: niet-behandeld CLT-paneel, verder af te 

werken

TECHNIEKEN
• Verwarming en productie van warm water: 

luchtverwarming met externe eenheid voor warm- en 
koudwatervoorziening, twee onafhankelijk te verwarmen 
zones, met warmteterugwinunit

• Ventilatiesysteem: type D, met warmterecuperatie
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BASISINFO

79,80 m²

243,20 m3

Bungalow met plat dak

K35

2

geschikt voor 3 bewoners

Kruiselings verlijmde massieve houten 
panelen (CLT-panelen)

E46

Doorsnede

 I WONINGEN van 51 tot 80 m²
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Balansventilatie
Twee ventilatoren zorgen enerzijds voor toevoer van verse 
lucht in de droge ruimtes en anderzijds voor afvoer van vervuil-
de lucht uit de natte ruimtes.

Bronbemaling
Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaat-
sen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt 
afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te 
verlagen.

Centrale verwarming
Bij centrale verwarming wordt de warmte (het warme water 
voor de verwarming en voor sanitair gebruik) op één plaats 
aangemaakt (centrale ketel) en verdeeld via een leidingennet 
naar de plaatsen in de woning.  

Decentrale verwarming
Bij decentrale verwarming wordt de warmte daar geprodu-
ceerd waar die nodig is. Dit kan door bijvoorbeeld in keuken 
en badkamer een boiler te plaatsen voor het warm water en in 
iedere ruimte waar verwarming nodig is een systeem te plaat-
sen dat warmte opwekt zoals een kachel of infraroodpaneel.

Infiltratievoorziening
Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater 
traag in de grond sijpelt in de plaats van mee met het afvalwa-
ter direct in de riolering terecht te komen.

Luchtdichtheidstest
Bij een luchtdichtheidstest wordt de luchtdichtheid van een 
gebouw vastgesteld door het bloot te stellen aan een over- en/
of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het 
gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de 
luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, 
hoe minder onnodig warmteverlies.

Multiplex
Multiplex is plaatmateriaal dat opgebouwd is uit een oneven 
aantal houtfineerlagen die kruiselings op elkaar verlijmd wor-
den.

Ventilatiesystemen
Ventileren is het aanvoeren van verse lucht en het afvoeren van 
vervuilde lucht. Door de vele activiteiten in een woning raakt 
de binnenlucht er snel vervuild. Dat geldt zeker voor woningen 
met een goede luchtdichtheid. Ventileren levert dus een be-
langrijke bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het 
binnenklimaat en het algemeen welbehagen van de bewoners. 

Ventilatiesysteem C: natuurlijke aanvoer en mechani-
sche afvoer 
De aanvoer gebeurt met toevoerroosters in de bouwschil. De 
afvoer gebeurt via leidingen die de vervuilde lucht op gefor-
ceerde wijze naar buiten voeren.

Ventilatiesysteem C+: natuurlijke aanvoer en mechani-
sche afvoer maar uitgerust met een intelligente sturing
Dit ventilatiesysteem is gelijkaardig aan systeem C, maar uitge-
rust met een intelligente sturing (sensor) voor het afgevoerde 
luchtdebiet.

Ventilatiesysteem D: mechanische aanvoer en mechani-
sche afvoer al dan niet met warmterecuperatie 
Via elektrisch aangedreven ventilatoren wordt verse buiten-
lucht aangevoerd in de droge ruimtes, de doorstroming ge-
beurt door gebruik te maken van spleten onder deuren, of via 
roosters in binnenmuren of binnendeuren. De afvoer van de 
vervuilde lucht in de natte ruimtes gebeurt opnieuw door ven-
tilatoren.

Warmterecuperatie
Warmterecuperatie is een manier om energie uit te sparen in 
bijvoorbeeld een ventilatiesysteem. De uitgaande warmte op 
kamertemperatuur verwarmt de binnenkomende koude bui-
tenlucht in een warmtewisselaar. Dit gebeurt via luchtkanalen 
die verweven zijn met elkaar zodat er tussen de twee luchtstro-
men een zo groot mogelijk oppervlak is waar de warmte-uit-
wisseling kan gebeuren. De inkomende en uitkomende lucht 
blijven wel steeds in aparte buizen, zodat de binnenkomende 
lucht zuiver blijft. 

Zonnepanelen
Om het vermogen van zonnepanelen te vergelijken zijn er stan-
daard test condities opgesteld (STC), waaronder alle zonnepa-
nelen worden getest voor ze de fabriek verlaten. Het maximale 
elektrische vermogen van een zonnepaneel onder deze condi-
ties wordt het piekvermogen genoemd en wordt uitgedrukt in 
Wattpiek (Wp). Omdat het weer in België niet altijd optimaal is 
voor zonnepanelen is de echte opbrengst nooit gelijk aan het 
piekvermogen. De meeste fabrikanten garanderen 90 % van 
het piekvermogen gedurende 10 jaar, sommigen garanderen 
80 % van het piekvermogen gedurende 25 jaar. In realiteit zal 
de opbrengst van de zonnepanelen meestal ergens tussenin 
liggen, afhankelijk van de oriëntatie en de hellingsgraad van 
uw zonnepanelen. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST

 I VERKLARENDE WOORDENLIJST
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 I NUTTIGE ADRESSEN

KAPELLE-
OP-DEN-BOS

LONDERZEEL

OPWIJK

ASSE
AFFLIGEM

LIEDEKERKE
TERNAT

DILBEEK
ROOSDAAL

GOOIK
   SINT-
PIETERS-
LEEUW

LENNIK

GALMAARDEN

BEVER HERNE

PEPINGEN
HALLE

ZEMST

MACHELEN

VILVOORDE

GRIMBERGEN
MEISE

HERENT

KORTENBERG
ZAVENTEM

BERTEM

HAACHT

TIELT-
WINGE

KORTENAKEN

BEKKEVOORT

DIEST

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM

AARSCHOT

GLABBEEK
ZOUTLEEUW

LINTER

HOEGAARDEN

TIENEN

LANDEN

BOUTERSEM
BIERBEEK

OUD-HEVERLEE

HULDENBERG

TERVUREN

ROTSELAAR
KAMPENHOUT

NUTTIGE ADRESSEN

WOONINFOPUNTEN
In de provincie Vlaams-Brabant zijn Wooninfopunten. Inwoners kunnen er terecht voor informatie 
over premies, tegemoetkomingen van de verschillende overheden, huur, energieverbruik,  
duurzaam (ver)bouwen, sociaal huren, kopen en lenen.

HARTJE HAGELAND  
Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge
Kruisstraat 2 
3390 Tielt-Winge 
Tel. 016-63 95 65
www.hartjehageland.be 

BETER WONEN AAN DE GETE 
Hoegaarden, Landen, Linter
p/a Sociaal Huis 
Stationsstraat 29a 
3400 Landen 
Tel. 011-69 05 45 
www.beterwonenaandegete.be

WONEN TUSSEN DIJLE EN VELP 
Bertem, Bierbeek, Boutersen, Haacht,  
Oud-Heverlee, Rotselaar
p/a IGO 
De Vunt 17 
3220 Holsbeek 
Tel. 016-31.18.69 
Tel. 016-29.85.40 
www.wonentussendijleenvelp.be 

WONEN AAN DE DEMER 
Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem
p/a IGO 
De Vunt 17 
3220 Holsbeek  
Tel. 016-29.85.48 
www.wonenaandedemer.be 

WOONBELEID REGIO NOORD  
Grimbergen, Kampenhout, Zemst
p/a 3Wplus vzw 
Brusselsesteenweg 617 
1731 Zellik 
Tel. 02-451 53 86
www.3wplus.be 

WONEN IN VILVOORDE-MACHELEN  
Machelen, Vilvoorde
p/a Stad Vilvoorde 
Portaelsstraat 7 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02-255 47 21 
www.vilvoorde.be, www.machelen.be 

WOONWINKEL PAJOTTENLAND 
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,  
Lennik, Pepingen
A. Algoetstraat 31 
1750 Lennik 
Tel. 02-460 65 17 
www.woonwinkelpajottenland.be 

REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT 
Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos,  
Londerzeel, Meise, Opwijk
p/a 3Wplus vzw 
Brusselsesteenweg 617 
1731 Zellik 
Tel. 02-451 53 81
www.3wplus.be
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REGIONAAL WOONBELEID NOORD-PAJOTTENLAND  
Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Ternat
p/a Gemeentehuis Affligem 
Bellestraat 99 
1790 Affligem 
Tel. 053-64 72 22 
www.liedekerke.be, www.affligem.be, www.roosdaal.be 

WOONBELEID ZENNEVALLEI
Halle, Sint-Pieters-Leeuw 
Vanden Eeckhoudtstraat 11 
1500 Halle 
Tel. 02-361 50 91 
Tel. 02 371 22 02 
www.ocmwhalle.be

WOONWIJZER MIDDEN BRABANT
Herent, Huldenberg, Kortenberg,  
Tervuren, Zaventem
p/a IGO 
De Vunt 17 
3220 Holsbeek 
Tel. 016-29 85 48 
www.woonwijzermiddenbrabant.be
 
AANGENAAM WONEN TUSSEN  
GROTE EN KLEINE GETE 
Tienen, Zoutleeuw
Grote Markt 27 
3300 Tienen
Tel. 016-80 57 80

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ  
VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
Koloniënstraat 40, 1000 Brussel
Tel.: 02 505 45 45 
Fax: 02 505 42 00
E-mail: info@vmsw.be 
www.vmsw.be

VLAAMS WONINGFONDS
Provinciaal kantoor Vlaams-Brabant
Ieperlaan 41,1000 Brussel
Tel.: 02 548 91 11
E-mail lenen: ddlvlb@vlaamswoningfonds.be
E-mail huren: hhalg@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be

PROVINCIAAL STEUNPUNT  
DUURZAAM BOUWEN EN WONEN
www.dubovlaamsbrabant.be 
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be 
Tel.: 016 23 26 49

CLT - Cross Laminated Timber
CLT-panelen zijn meerlaagse kruiselings verlijmde houten panelen.

EPB - Energieprestatie en Binnenklimaat
Regelgeving op vlak van isolatie, verwarming, ventilatie, zon-
ne-energie…, dus alle aspecten die bijdragen tot een gezond 
binnenklimaat en een lager energieverbruik. De regelgeving 
legt eisen op met betrekking tot ventilatie,  het energieverbruik 
(zie E-peil) en het isolatieniveau van de woning (zie K-peil).

EPDM - Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer 
EPDM-rubber wordt onder meer gebruikt voor dakafdichting.

E-peil
Het E-peil is een maat voor het energieverbruik. Naast het 
goed isoleren van de woning moet er voldoende aandacht be-
steed worden aan energiezuinige toestellen voor verwarming 
en ventilatie. Ook onnodig koelen dient vermeden te worden 
door het plaatsen van zonwering. Hoe lager het E-peil is, hoe 
energiezuiniger de woning.

K-peil
Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning. 
Het houdt rekening met de warmteverliezen door alle buiten-
muren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen. Hoe lager 
het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

MDF - Medium Density Fiberboard
MDF is een vezelplaat van gemiddelde densiteit. De vezels  
blijven droog en binden zich door kunsthars.

OSB - Oriented Strand Board
OSB-platen bestaan uit grote vlakke spanen of strands.  OSB 
is vooral geschikt voor specifieke, dragende toepassingen in 
de bouw.

PIR - Polyisocyanaat isolatie
Kunststof isolatiemateriaal met hoge isolatiewaarde. PIR is de 
brandtechnisch verbeterde versie van PUR.

PUR - Polyurethaan isolatie 
Kunststof isolatiemateriaal met hoge isolatiewaarde. 

PVC - Polyvinylchloride
Materiaal onder meer toegepast voor raamprofielen of in 
membraanvorm als dakbedekking.

RESOL
Isolatie uit resolhardschuim, wordt gemaakt uit onder meer 
resolhars. 

TPO - Thermoplastische Poly-Olefine dakbedekking
Soort hybride dakbedekking die lasbaar is als PVC-membranen 
en elastisch en lijmbaar als EPDM-dekbedekking.

VWC - Vlaamse Wooncode
De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimumnormen waaraan 
de woonkwaliteit van een woning moet voldoen.

WBP - Water Boiled Proof
Deze aanduiding bij multiplex is nodig om het multiplex buiten 
te kunnen gebruiken.

Wp - Wattpiek 
Wattpiek is een meeteenheid om bij zonnepanelen het elek-
trisch vermogen aan te geven, gemeten onder standaardom-
standigheden.

AFKORTINGEN
 I AFKORTINGEN

Wij zijn geïnteresseerd in jouw mening.  
Heb je opmerkingen bij deze catalogus of heb 
je suggesties, dan kun je dat laten weten op  
kleinschaligwonen@vlaamsbrabant.be
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