






Wie zijn wij ?                Onze aanpak ?              
Het verschil ! 

Bouwbedrijf BM&D is een onderneming met meer dan 20 jaar ervaring. 

Onze vakkennis is een garantie voor een degelijk resultaat. 

Bouwbedrijf BM&D is een professionele partner die met de bouwheer 
meedenkt en een duurzame woning aflevert. 

Wij stellen ons dan ook graag voor als professionele partner gespecialiseerd in 
het metsen van privé woningen en kleine appartementen volgens de 
traditionele bouwmethode. 

Wij bouwen woningen in alle soorten en maten, van klassiek tot modern.

Kwaliteit, vakmanschap en uw tevredenheid zijn onze prioriteit.

Wij zijn geen sleutel-op-de-deur bouwbedrijf.
Onze projecten worden in eerste instantie wind- en waterdicht aangeboden 
aan onze klanten.

Je beslist zelf over de afwerking van uw project:  
•  Je werkt het project deels of volledig zelf af. 
•  Je stelt zelf de verschillende aannemers aan.
•  Wij gaan samen met u op zoek naar de geschikte firma’s voor de 

overgebleven werken.

Uiteraard beschikken wij over een aantal uitstekende referenties voor uw 
dakwerken, ramen en deuren, elektriciteit, chapewerken, bezettingswerken, 
vloeren, enz...

Wij zetten ons graag in voor elke opdracht, groot of klein en bieden graag 
bijkomend advies.

Contacteer ons voor meer en vrijblijvende informatie!
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PROJECT: 2 stuks halfopen bebouwingen 
casco: 

•  Verkaveling Beulk lot 17 Wechelderzande
•  Verkaveling Beulk lot 18 Wechelderzande 

Toplocatie : 

•  Landelijk gelegen in het hart van de Kempen. 
Wechelderzande met een kleine 11km2 oppervlakte is een 
deelgemeente van Lille met minder dan 4000 inwoners.

•  Het project ligt op 150m van het centrum.
•  In de nabijheid van scholen.
•  In de nabijheid van openbaar vervoer naar Antwerpen, 

Hasselt, Turnhout en schooldienst Malle-Vorselaar.
•  1,5km van oprit E34 Antwerpen –Eindhoven.
•  Centrale ligging: Malle 10 km, Turnhout 15 km, Herentals 

15 km , Geel 25km en Antwerpen  35 km.
•  Meerdere supermarkten binnen een straal van 5 km zoals 

Ad Delhaize, Lidl, Spar en Aldi.
•  In een nieuwe verkaveling.

Specifieke voordelen : 

•  Ligging in een goedgekeurd woongebied.
•  Geen problemen met aansluiting van uw nutsvoorzieningen alles is nieuw 

aangelegd.
•  Ligging: niet in een overstromingsgebied.
•  Duidelijke bouwvoorschriften.
•  Kavels voorzien van zuivere grond, wegen en aanplanting.
•  2 gekoppelde halfopen bebouwingen met dezelfde steen, pannen en 

ramen. 



Bodemonderzoek : We bouwen in een verkaveling waar men voorafgaandelijk 
een bodemonderzoek heeft laten uitvoeren en waarvan attesten bij aankoop 
van de grond zijn afgeleverd.
•  Grond kavels : De aanwezige betonnen brokstukken in de grond zijn 

afgevoerd door de aannemer van de verkaveling en er is een opvulling met 
nieuwe zwarte grond gebeurd.

Onze woningen voldoen aan alle hedendaagse normen.  De hieronder 
vernoemde firma’s zorgen voor de nodige studies en attesten, de kosten 
hiervoor zijn reeds in uw aankoopprijs verrekend.

•  Bouwplannen :                                       Architectenbureau Kristel Caes 
bvba  
                                                                  Corluystraat 51  
                                                                  B-2150 Borsbeek

•  Betonstudie :                                          Ingenieurs- en tekenbureau 
Concreet bvba  
                                                                  Antwerpsesteenweg 144 bus 3                                             
                                                                  B-2950 Kapellen

•  Veiligheidscoördinatie:                         Dimar bvba ingenieursbureau 
                                                                  Morkhovenseweg 45  
                                                                  B-2222 Heist-op-den-Berg

•  EPB verslag :                                           Dimar bvba ingenieursbureau 
                                                                  Morkhovenseweg 45  
                                                                  B-2222 Heist-op-den-Berg

•  Ventilatieverslaggeving en plannen:  Dimar bvba ingenieursbureau 
                                                                  Morkhovenseweg 45  
                                                                  B-2222 Heist-op-den-Berg

•  Blowerdoor – luchtdichtheidstest :    Dimar bvba ingenieursbureau 
                                                                  Morkhovenseweg 45  
                                                                  B-2222 Heist-op-den-Berg

•  Rioleringskeuring:                                 Dimar bvba ingenieursbureau 
                                                                 Morkhovenseweg 45  
                                                                 B-2222 Heist-op-den-Berg

Plan, betonstudie, voorafgaandelijke studies.



1.  Veiligheidscoo ̈rdinatie  

In de opdracht is inbegrepen :  
o Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan, volledig conform de regelgeving en 
gebaseerd op het ontwerp, opgemaakt door de architect. Dit wordt de veiligheidscoo ̈rdinatie- ontwerp 
(VCO) genoemd. 
o Het opstellen van het coo ̈rdinatiedagboek, inclusief 1 installatievergadering (op aanvraag) en regelmatige 
werfbezoeken. De werfverslagen worden overgemaakt aan bouwheer, architect en aannemers (uitsluitend 
via fax of email). Het coo ̈rdinatiedagboek vermeldt alle gebeurtenissen, vaststellingen en beslissingen met 
betrekking tot de veiligheid op de bouwplaatsen. 
o Het opstellen van het postinterventiedossier. Dit omvat alle informaties om latere werkzaamheden veilig 
uit te voeren (onderhoud, voorziene latere werkzaamheden zoals herstellingen, vervangingen of 
demonteren van bepaalde elementen of installaties). De werfbezoeken en het opstellen van het 
postinterventie-dossier wordt veiligheidscoo ̈rdinatie- verwezenlijking (VCV) genoemd. 
Nota : na het akkoord op deze offerte wordt, conform de regelgeving, een overeenkomst VCO en VCV 
opgesteld ter ondertekening door architect en opdrachtgever.  

2. EPB-verslaggeving  

Taken van de verslaggever (verder ‘Dimar’ genoemd):  
o Het verlenen van advies inzake de invulling van de EPB-regelgeving. Dimar toetst, vo ́o ́r aanvang 
der werken, het ontwerp van de architect af aan de geldende EPB-eisen. Eventuele adviezen, nodig om de 
norm te behalen, worden in deze fase schriftelijk overgemaakt. K-peil en E-peil worden slechts berekend 
voor zover deze in het eisen-pakket van het gebouw noodzakelijk zijn. 
o Het elektronisch indienen van de startverklaring bij de energieprestatiedatabank. Dit dient volgens de 
energieprestatieregelgeving uiterlijk acht dagen voor de start van de werkzaamheden te gebeuren. De 
werkzaamheden mogen pas aangevat worden nadat de startverklaring is ingediend. 
o Opmaken van de EPB-aangifte conform de werkelijkheid en het indienen ervan, ten laatste zes maanden 
na de ingebruikname van het gebouw. De EPB-aangifte is het conformiteitdossier waarin alle maatregelen 
beschreven worden die zijn genomen om de EPB-eisen na te leven, en de resultaten al dan niet conform de 
eisen verklaart. De EPB-aangifte wordt door Dimar rechtstreeks elektronisch verstuurd naar de 
energieprestatiedatabank. 
o Afleveren van het energieprestatiecertificaat aan de opdrachtgever.  
o Gedurende 5 jaar een as-built-dossier bijhouden (ondertekende papieren afdruk van de EPB- 
aangifte, plannen, bewijsstukken zoals foto’s, facturen ...). 
Ten einde z’n taak op een correcte wijze te kunnen uitvoeren, dient Dimar over de correcte gegevens te 
kunnen beschikken (details van toegepaste materialen, technieken, evt. bouwknopen ...). Dimar zal deze 
gegevens opvragen bij de opdrachtgever van de EPB-studie, dit is meestal de aangifteplichtige (= 
bouwheer) dewelke de gevraagde informatie onverwijld dient over te maken (as-built-plannen, technische 
fiches, facturen, detailtekeningen, ...). Bij voorkeur gaat de aangifteplichtige op zijn beurt ten rade bij z’n 
aannemers en desnoods bij z’n architect om de nodige info te verzamelen. 
Dimar zal de aangeleverde info niet controleren op correctheid, noch de oorsprong ervan nagaan. 
Eventuele nadelige gevolgen (= boetes aan Dimar), gekoppeld aan het aanleveren van foute gegevens (door 
bouwheer, architect of aannemer(s)), zullen te allen tijde op de aangifteplichtige verhaald worden. 
Dimar is verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de genomen maatregelen, doch niet 
verantwoordelijk voor het al dan niet voldoen aan de EPB-eisen (indien afgeweken wordt van de resultaten 
van het EPB-ontwerp dat door Dimar opgemaakt werd). 
In geval de werkzaamheden aangevat worden alvorens de eerste berekeningsresultaten overgemaakt 
werden, kan Dimar in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van de EPB-norm. 
Planning en termijn : Er dient rekening te worden gehouden met een termijn van minimum 5 weken na 
ontvangst van plannen en lastenboek/meetstaat alvorens de eerste EPB-berekeningen kunnen aangevat 
worden. Als de nodige gegevens niet in ons bezit zijn op het moment dat deze zijn berekening wenst aan 
te vatten, wordt het dossier opgeschoven in de planning. 
Ingebruikname van het gebouw : Na de ingebruikname van het gebouw dient de EPB-aangifte te gebeuren. 
De datum van ingebruikname moet op eigen initiatief door de aangifteplichtige worden gemeld aan de 
verslaggever. 
Bouwknopen : In de EPB-rekenmethodiek bestaat de mogelijkheid om gedetailleerde berekeningen te 
maken voor bouwknopen, al is dat niet noodzakelijk. Enkel als wij hierover bijkomende gegevens krijgen 
van architect (of bouwheer) kunnen wij deze rekentechniek toepassen. 
o Indien we helemaal NIET met de bouwknopen-techniek rekenen (bij gebrek aan duidelijke info) of indien 
de architect ons ALLE informatie over de niet-aanvaarde bouwknopen kan aanleveren (want dan kunnen we 
de invloed ervan opnemen in de EPB-studie) wordt er geen meerprijs aangerekend. 
OF 
Zie ook nog de belangrijke opmerking na de ventilatieverslaggeving. 
o Indien de architect ons enkel de detailtekeningen van alle bouwknopen aanlevert, bestuderen wij de 
invloed van de bouwknopen en nemen ze op in de EPB-studie. Opgelet hierbij, de niet aangeleverde 
tekeningen kunnen we niet nakijken en zullen als EPB-aanvaard beschouwd worden. 

1. Veiligheidscoo ̈rdinatie 

In de opdracht is inbegrepen :  
o Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan, volledig 
conform de regelgeving en gebaseerd op het ontwerp, opgemaakt door 
de architect. Dit wordt de veiligheidscoo ̈rdinatie- ontwerp (VCO) 
genoemd. 
o Het opstellen van het coo ̈rdinatiedagboek, inclusief 1 
installatievergadering (op aanvraag) en regelmatige werfbezoeken. De 
werfverslagen worden overgemaakt aan bouwheer, architect en 
aannemers (uitsluitend via fax of email). Het coo ̈rdinatiedagboek 
vermeldt alle gebeurtenissen, vaststellingen en beslissingen met 
betrekking tot de veiligheid op de bouwplaatsen. 
o Het opstellen van het postinterventiedossier. Dit omvat alle 
informaties om latere werkzaamheden veilig uit te voeren (onderhoud, 
voorziene latere werkzaamheden zoals herstellingen, vervangingen of 
demonteren van bepaalde elementen of installaties). De werfbezoeken 
en het opstellen van het postinterventie-dossier wordt 
veiligheidscoo ̈rdinatie- verwezenlijking (VCV) genoemd. 
Nota : na het akkoord op deze offerte wordt, conform de regelgeving, 
een overeenkomst VCO en VCV opgesteld ter ondertekening door 
architect en opdrachtgever. 

2. EPB-verslaggeving 

Taken van de verslaggever (verder ‘Dimar’ genoemd):  
o Het verlenen van advies inzake de invulling van de EPB-regelgeving. 
Dimar toetst, vo ́o ́r aanvang 
der werken, het ontwerp van de architect af aan de geldende EPB-eisen. 
Eventuele adviezen, nodig om de norm te behalen, worden in deze fase 
schriftelijk overgemaakt. K-peil en E-peil worden slechts berekend voor 
zover deze in het eisen-pakket van het gebouw noodzakelijk zijn. 
o Het elektronisch indienen van de startverklaring bij de 
energieprestatiedatabank. Dit dient volgens de 
energieprestatieregelgeving uiterlijk acht dagen voor de start van de 
werkzaamheden te gebeuren. De werkzaamheden mogen pas aangevat 
worden nadat de startverklaring is ingediend. 
o Opmaken van de EPB-aangifte conform de werkelijkheid en het 
indienen ervan, ten laatste zes maanden na de ingebruikname van het 
gebouw. De EPB-aangifte is het conformiteitdossier waarin alle 
maatregelen beschreven worden die zijn genomen om de EPB-eisen na 
te leven, en de resultaten al dan niet conform de eisen verklaart. De 
EPB-aangifte wordt door Dimar rechtstreeks elektronisch verstuurd naar 
de energieprestatiedatabank. 
o Afleveren van het energieprestatiecertificaat aan de opdrachtgever.  
o Gedurende 5 jaar een as-built-dossier bijhouden (ondertekende 
papieren afdruk van de EPB- aangifte, plannen, bewijsstukken zoals 
foto’s, facturen ...). 



3. Ventilatieverslaggeving 

Voor residentie ̈le nieuwbouw is de ventilatieverslaggeving een 
bijkomende verplichting (sinds 2016). Deze ventilatieverslaggeving 
bestaat uit 2 hoofdtaken : 
o Opstarten van ventilatiedossier, opstellen van (voor)ontwerp- en 
prestatieverslag en bundelen van de meetgegevens na uitvoering van 
de werken. 
o Opmeten ventilatiedebieten in het gebouw (nadat het 
ventilatiesysteem opgestart is). 
Omdat voor de ventilatieverslaggeving een verplichte controle door de 
overheid dient te gebeuren, moet het verslag van de ventilatie conform 
verklaard worden. De overheid rekent hiervoor een kost van € 75. Deze 
kost wordt via de ventilatieverslaggever aan de aangifteplichtige 
doorgerekend. 
Belangrijke opmerking bij EPB-verslaggeving en ventilatieverslaggeving: 
Wijzigingen in het concept, materiaalkeuze, technische installaties, ... 
in de loop van het bouwproces en/of de voorbereiding hiervan moeten 
door de aangifteplichtige op eigen initiatief overgemaakt worden aan 
Dimar. Indien deze wijzigingen een invloed hebben op het K- en/of E-
peil of op de ventilatieverslaggeving, moet de berekening opnieuw 
gemaakt worden. Deze herberekening gebeurt in regie aan kostprijs 
van € 55 / uur. 

4. Blowerdoor – luchtdichtheidsmeting 

Om de resultaten van de EPB-studie gunstig te bei ̈nvloeden, kan de 
luchtdichtheid van het gebouw gemeten worden. Dit is dikwijls een 
noodzaak om de strenge EPB-norm te behalen zonder bijkomende 
(duurdere) investeringen te doen. Wie een hele lage waarde voor E-peil 
beoogt, opteert zeker ook voor de uitvoering van de 
luchtdichtheidstest. 
Deze meting wordt pas op het einde van de werken uitgevoerd (als het 
gebouw geheel klaar is) en heeft in quasi alle gevallen een positieve 
invloed op het E-peil. 
Omdat voor de luchtdichtheidsmeting een verplichte controle door de 
overheid dient te gebeuren, moet het verslag conform verklaard 
worden. De overheid rekent hiervoor een kost van € 25. Deze kost 
wordt via de luchtdichtheidstester aan de aangifteplichtige 
doorgerekend. 

5. Rioleringskeuring 

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de prive ́waterafvoer van woningen 
en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private 
riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. 
De keuring van de riolering gebeurt volgens het VLARIO 
keuringssysteem. 
Tevens kan er voor gekozen worden om vo ́o ́r aanvang van de 
rioleringsaanleg (op privé-terrein) een pre ́- built-advies te ontvangen. 
Hierbij wordt vooraf de exacte rioleringsituatie onderzocht en verkrijgt 
u een duidelijk advies over de installatie die dient voorzien te worden. 



•  Graafwerk voor betonplaat, sleuven en putten.
•  Aardingslus en definitieve aansluitkabel EXVB 4x 16mm2.
•  Gewapende betonplaat berekend door het studiebureau.
•  Gewapende betonsleuven in één geheel gegoten met de betonplaat.
•  Het volledige rioleringsnet inclusief toezichtputten zijn voorzien samen 

met een septische put, een regenput en een infiltratiebekken. Alles is CE 
of BENOR-gekeurd en aangesloten op het openbaar net.

•  Wachtbuizen met stoppen en invoerbochten voor nutsvoorzieningen.
•  Beton, bekisting en wapening: alle betonwerken door het studiebureau 

opgelegd in de betonstudie.
•  Predallen, wapening en beton volgens hoeveelheden van studiebureau.
•  Trap ter plaatsen gestort in beton, van gelijkvloers naar 1ste verdiep.
•  De nodige kimblokken om bouwknopen te voorkomen, alle waterkeringen 

zoals DPC en roofing waar nodig.
•  Betonblokken onder gevelsteen tot hoogte maaiveld.
•  Snelbouwstenen verlijmd.
•  Gevelsteen in wildverband gemetst.  Zie ook detail gevelsteen volgende 

pagina. 
•  Rollaag en plint terugspringend in gevelsteen.
•  Isolatie volgens EPB verslag.
•  Arduin boven en onder alle ramen en deuren en een gemetste strek in 

trapezium vorm.
•  Voegwerk gevelsteen in een lichte kleurtint.

Ruwbouw :



Gevelsteen

Na een zorgvuldig selectie aan gevelstenen en in samenwerking met de 
mensen van 
De Kempische Bouwmaterialen proberen wij u te overtuiging van onze 
keuze.  

Bij een pastorijwoning horen nu éénmaal oude stenen  met liefst nog 
aanwezige resten uit het verleden.  Een mengeling van verbeterde oude 
paapsteen KBM rijnvorm K107, 70% paapsteen en 30% klampsteen maakt 
dan hier ook het verschil. Een duurdere maar terechte keuze voor dit 
project.

Hier zie je de nuancering van lichte roze naar rode en donkere bruin tot 
paarse stenen een waaier aan authentieke kleuren en de resten uit het 
verleden de ideale mix.

 vb foto gevelsteen 



Handvormgevelstenen

Briques faites-main

Handformziegel

Handmade facing bricks

K.B.M.
Bleukenlaan 20

BE-2300 TurnhoutS5
PRODUCTIE LOKATIE
USINE DE PRODUCTION
WERK
PRODUCTION LOCATION

voor binnen- en buitentoepassing ;
decoratief en constructief

pour application intérieure et extérieure ;
décoratif et constructif

für Innen- und Außenanwendungen ;
dekorativ und konstruktiv

for interior and exterior use ;
for decorative or construction walls

Nr 88082

Normierte Druckfestigkeit
Norm. compressive strength

Gemidd. genorm. druksterkte
Résistance à la compression norm.
Afmetingen
Dimensions

Abmessungen
Dimensions

Vormstabiliteit
Stabilité dimensionnelle

Übliche feuchtedehnung
Dimensional stability

Hechtsterkte
Adhérence

Active soluble salts
Gehalt an aktiven löslichen Salzen

Bond strength
Verbundfestig.

Teneur en sels solubles actifs
Gehalte act.oplosb. zouten

Brandreactie : Euroklasse
Réaction au feu : Euroclasse
Wateropneming
Absorption d'eau
Initiële wateropzuiging
Taux initiale absorption d'eau Initital rate of water absorption

Anfängliche Wasseraufname
Water absorption

Wasseraufname
Reaction to fire : Euroclass

Brandverhalten : Euroklasse

Dampdoorlatendheid
Perméabilité à la vapeur
Netto volumieke massa
Masse volumique absolue sèche
Bruto volumieke massa
Masse volumique apparente sèche

Netto-trockenrohdichte
Net dry density

Gross dry density
Bruto trockenrohdichte

Water vapour diffusion coeff.
Wasserdampfdurchlässigkeit

Equival.warmtegeleidbaarheid
Conductivité thermique équival.
Vorst/dooi bestandheid
Résistance au gel / dégel Freeze / thaw resistance

Frostwiderstand
Equivalent thermal conductivity
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit

2005

Notified Body 0749
Certificate N°

BC2/201/504/
091-00-P-C/03

Cat. I - HD
NBN EN 771-1

20 N/mm²

0,04 mm/m
0,15 N/mm²

S2

A1

14% (kg/kg)

<4,5 kg/m².min ; IW3

5/10 (EN1745)

1750 kg/m³ (D1)

1650 kg/m³ (D1)

0,45 W/m.K

F2

Aant/Quant/Pieces/Stück Code

HY104T 1000

Verbeterde Oude Paapsteen KBM

N178 X   85 X   48 mm

104

Lengte / Longueur
Breedte / Largeur
Dikte / Epaisseur

Länge / Length
Breite / Width
Dicke / Thickness

Gevaarlijke stoffen
Substances dangereuses

Gefährliche Substanzen
Dangerous substancesNPD(*)

0,30 N/mm²

178 mm, T2 (± 3 mm), R1 ( 8 mm)
85 mm, T2 (± 2 mm), R1 ( 6 mm)
48 mm, T2 (± 2 mm), R1 ( 4 mm)

mortel / maçonnerie
verlijmen / coller

Mörtel / mortar
verklebt / le collage

(*)
Geen prestatie-eisen vastgelegd

Performance non determinée

Leistungsmerkmal nicht bestimmt

No performance determined

Prod. / Produit Prod. afm.-dim.-Abm.-



Daktimmer

Daktimmer epicea gedrenkt :
•  Stelkepers
•  Muurplaat 63X150mm
•  Nok 75 x 225mm
•  Keperspanten 38X225mm hart op hart 45cm
•  Gootplanken
•     Ruiterlatten
 
Onderdak :
•  Dampopen folie
•  Tengellatten 15x30mm
 
Thermische isolatie :
•  Ursa Hometec 24 cm dik Rd 6,85
•  B1 dampscherm wit
•  Afkleven overlappingen
•  Afkleven aansluitingen

Dakbedekking platte daken + iso, goten en 
afvoeren

Isolatie platte daken :
•  Debobase 3T/F V50
•  IKO Enertherm BGF 200mm rd= 7,4, 2 lagen geschrankt geplaatst van 

100mm

Dichting platte daken :
•  Debobase 3T/F V50
•  Duo High Tech 4 BGR/F C 180 firecare
•  Tapbuizen in lood diameter 80mm
•  Aluminium dakranden 60/64 normaal profiel standaard ral
•  WBP plaat onder aluminium dakrand

Waterafvoer :
•  Hanggoot in zink 0,8mm rond zonder slab
•  Galva goothaken
•  Afvoerbuizen zink 0,8mm rond 80mm
•  Zwarte scharnierbeugels
•  Gietijzeren ondereind bij alle afvoeren



Dakpannen

Voor de dakpan is gekozen voor de fabrikant Eternit al vele jaren gekend als 
topper in de bouw.
 Zij hebben een nieuwe reeks pannen ontworpen  waaronder één  speciaal voor 
de pastorijwoningen genaamd Brugse pan Regalis blauw-grijs.  Een pan met 
een grote schakering aan kleuren en een mooie keuze bij onze gevelsteen.

Vb foto van Eternit

Standaardafmetingen
- Lengte: nominaal 380 mm
- Ophanglengte: 360 mm (+/- 5 mm)
- Breedte: nominaal 230 mm
- Dekkend: 200 mm (+/- 0,5 mm)
- Aantal pannen/m2: 16,39 tot 17,86 stuks (in functie van de 
dakhelling)
- Massa(winddroog): 2,80 kg (+/- 0,2 kg)
- Dikte: nominaal 12 mm 
- Profielhoogte: 45 mm



Ramen & deuren in Aluminium steel look 

•  Merk : Reynaers
•  Type : SL38 Classic
•  Driekamerprofiel, thermisch onderbroken, met een buitenkader 48mm 

breedte.
•  Deuren standaard opdeksysteem voorzien van 7-puntslot.
•  Hefschuiframen in type CP 130 LS
•  Kleur Coatex zwartgrijs Ral 7021 
•  Het standaardbeslag, de scharnieren en de krukken in dezelfde Ral kleur
•  Alle beglazingen zijn uitgevoerd in SGG CLIMAPLUS ONE  4/15/4 en 

CLIMAPLUS ONE pos.2 STADIP 4/15/33.2 (Ug 1.0W/m² K) met standaard 
aluminium afstandshouders.   en worden geplaatst met zwarte 
glasrubbers. De minimum dikte van de beglazing is 4/15/4 en 
4/15/33.2.  Naargelang de afmetingen wordt de dikte aangepast. De 
beglazing in deze offerte voldoet aan de norm NBN S23-002

EXTRA:
•  Compriband en kitwerk
•  HI versie 
•  Zwarte thermische verbeterde afstandhouders  

•  Meranti lazuur met houtsectie 68 mm  
en worden voorbehandeld in een 3-lagen verfsysteem van 
Sikkens  
(Cetol WP 566 lichte eik / Cetol WM 665 kleurloos en Cetol WF 
965 lichte eik)

•  De afwerklagen moeten door de klant tijdig volgens de geldende 
normen worden aangebracht.

•  Alle opengaande deuren zijn voorzien van het nodige beslag en zijn 
tevens voorzien van een neopreendichting om een optimale wind en 
waterdichting te bekomen. 

•  De deuren worden standaard uitgevoerd met automatische 
tochtborstel, een pinnen- en hakenslot en zijn naar binnen 
opendraaiend. 

•  De deurkrukken worden aluminiumkleurig uitgevoerd.
•  Alle kaders worden uitgevoerd volgens onze Standaard Profilering 
•  De deurvullingen en de beglazingen worden opgespoten met glaskit 

TS 
•  De beglazing voldoet aan de norm NBN S23-002 

Prijsverschillen voor andere houtsoorten op aanvraag.  

Poort, garage & inkom deuren in hout
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SLIM LINE 38

TECHNISCHE KENMERKEN
Stijlvarianten  CLASSIC CUBIC FERRO

Minimale aanzichtbreedte binnendraaiend raam
Kader 33.5 mm 38.5 mm 38.5 mm

Vleugel 33 mm 33 mm 33 mm

Minimale aanzichtbreedte buitendraaiend raam
Kader 28.5 mm - -

Vleugel 60.5 mm - -

Minimale aanzichtbreedte binnendraaiende 
raamdeur

Kader 33.5 mm 38.5 mm -

Vleugel 52.5 mm 52.5 mm -

Minimale aanzichtbreedte buitendraaiende 
raamdeur

Kader 28.5 mm - -

Vleugel 82.5 mm - -

Minimale aanzichtbreedte T-profiel 48 mm 48 mm 48 mm

Inbouwdiepte raam
Kader 99 mm 76 mm 76 mm

Vleugel 86 mm 75 mm 72 mm

Sponninghoogte 13.5 mm 13.5 mm 13.5 mm

Glasdikte tot 55 mm tot 55 mm tot 55 mm

Beglazing  droge beglazing met EPDM of neutrale siliconen

Thermische isolatie omegavormige glasvezelversterkte polyamidestrips 
(kader 40 mm – vleugel 32 mm)

Hoogisolerende variant (HI) beschikbaar beschikbaar beschikbaar

PRESTATIES

ENERGIE Vast raam Kader / vleugel

Thermische Isolatie (1) 
EN ISO 10077-2

Uf-waarde SL 38 (HI)
tussen 2.0 en 2.4 W/m²K

Uf-waarde SL 38 tussen 2.2 en 2.5 W/m²K, 
Uf-waarde SL 38-HI tussen 1.8 en 2.0 W/m²K

COMFORT

Akoestische isolatie (2) 

EN ISO 140-3; EN ISO 717-1 Rw (C;Ctr) = 38 (-1; -4) dB / 45 (-1; -5) dB, afhankelijk van het glastype

Luchtdoorlatendheid, max. testdruk (3)

EN 1026; EN 12207
1 

(150 Pa)
2 

(300 Pa)
3 

(600 Pa)
4 

(600 Pa)

Waterdichtheid (4)

EN 1027; EN 12208
1A

(0 Pa)
2A

(50 Pa)
3A

(100 Pa)
4A

(150 Pa)
5A

(200 Pa)
6A

(250 Pa)
7A

(300 Pa)
8A

(450 Pa)
9A

(600 Pa)
E

(1200 Pa)

Weerstand tegen windbelasting, max testdruk (5)

EN 12211; EN 12210
1

(400 Pa)
2

(800 Pa)
3

(1200 Pa)
4

(1600 Pa)
5

(2000 Pa)
Exxx

(> 2000 Pa)

Weerstand tegen windbelasting, relatieve door-
buiging (5) EN 12211; EN 12210

A
(≤ 1/150)

B
(≤ 1/200)

C
(≤ 1/300)

VEILIGHEID

Inbraakwerendheid (6)

EN 1628-EN 1630; EN 1627 RC 1 RC 2 RC 3

Brandwerendheid (7)

NEN 6069 EW 30

Deze tabel toont mogelijke klassen en waarden van de prestaties. 

(1) De Uf-waarde meet de warmteoverdrachtscoëfficiënt. Hoe lager de Uf-waarde, hoe beter de thermische isolatie van het kader.
(2) De Rw- factor geeft de geluidsisolatiewaarde van het kader weer.
(3) De luchtdichtheidstest meet het luchtvolume dat door een gesloten raam gaat bij een bepaalde luchtdruk.
(4) De waterdichtheidstest stelt het systeem bloot aan een gelijkmatige waterstraal bij een toenemende luchtdruk tot het water door het raam dringt. 
(5) De windbelastingsweerstand is een maatstaf voor de structuursterkte van het profiel.  Bij deze test wordt het systeem blootgesteld aan een toenemende luchtdruk om de wind-

kracht te stimuleren.  Er zijn vijf windweerstandsniveaus (1 t.e.m. 5) en drie doorbuigklassen (A, B, C).  Hoe hoger de waarde, hoe beter de eigenschappen.  
(6) De inbraakweerstand wordt getest door de statische en dynamische belastingen en door gestimuleerde inbraakpogingen met specifiek gereedschap.
(7)  Brandwerendheid klasse EW 30: Integriteit en isolatie tegen stralingswarmte van het element zijn gegarandeerd gedurende 30 minuten (volgens Nederlandse norm).



•  De projecten worden gebouwd door de firma BM&D bvba.
•  BM&D bvba is ook de verkoper van het project.
•  De grond is eigendom van de firma Bavaco bvba en wordt ter beschikking gesteld 

aan de firma BM&D bvba.  
•  U koopt dan ook de grond van Bavaco bvba aan een voordeliger tarief met 10% 

registratie op het grondaandeel en 21% btw op de constructie i.p.v. 21% op de 
volledige aankoop wanneer BM&D bvba hiervan de eigenaar zou zijn.

•  De dossiers liggen ter inzage na afspraak bij notaris Verlinden te Rijkevorsel.
•  De woningen worden in eerste fase winddicht aangeboden en de koper is vrij 

deze af te werken met een of meerder firma’s naar keuze.  De koper kan de 
woning indien gewenst ook met onze firma verder afwerken. De volledige som 
zal voldaan worden bij aankoop.

•  Op de koopsom van de grond zal de koper registratierechten en notariskosten 
betalen:  
 
Voorbeeld :  
 
Lot 17 en lot 18:      130.000,-  aankoop grond / lot 
 
                     13.000,- registratie  
                 +/- 2.380,- ereloon notaris (1)  
                 +/- 1.000,- aktekosten. (meestal tussen 700 en 1000 Euro) (1)  
                 +/- 220,- Hypotheekkosten 
 
Totaal:   +/- € 146.600,-  /lot  
 

•  Voor het optrekken van de woning tot winddicht is vooraf een prijs bepaald en 
hierop zal BTW betaald worden. De erelonen van architect en betoningenieur zijn 
inbegrepen.  
 
Lot 17 :    Metselwerken, daktimmer en  ramen & deuren, isolatie dak en plat dak  
                 dakpannen, dakdichting en goten.   
                 Architect , betoningenieur, veiligheidsstudie, EPB verslag, 
ventilatiestudie  

 
                 aankoop bouw 185.000,- + 38.850,-  B.T.W. 21% = 223.850,- 
 
 
Lot 18:     Metselwerken, daktimmer en  ramen & deuren, isolatie dak en plat dak  
                 dakpannen, dakdichting en goten.   
                 Architect , betoningenieur, veiligheidsstudie, EPB verslag, 
ventilatiestudie  

 
                 aankoop bouw 187.000,- + 39.270,-  B.T.W. 21% = 226.270,-  
 
 
Te betalen aan BAVACO BVBA : 
 
Totaal lot 17:     € 130.000,- grond 
Totaal lot 18:     € 130.000,- grond 
 
 
Te betalen aan de notaris zie berekening hierboven. (+/- € 15.000,-)(1) 
 
  
 Te betalen aan BM&D BVBA :  
 
Totaal lot 17:     € 185.000,-  woning winddicht zonder b.t.w. (2) 
Totaal lot 18:     € 187.000,-  woning winddicht inclusief b.t.w. (2)  
 
 
(1) zonder eventuele kortingen en/of vrijstellingen of extra erelonen 
(2)  Zonder notariskosten en geen rekening gehouden met eventuele verder afwerkingen van het gebouw.  

Verkoop: bedrag per lot en extra kosten 



Stevennekens 33a
B-2310 Rijkevorsel

Voor info:
Zegers Ronny
0475 801 801

rz@bouwbedrijf-bmd.be
www.bouwbedrijf-bmd.be


