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LASTENBOEK 

PROJECT: Residentie Zoë – Pannenhuisplein 3, 1090 Jette 
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PROJECTVOORSTELLING 

Het nieuwbouwproject Residentie Zoë bestaat uit 9 meergezinswoningen en 

15 ondergrondse staanplaatsen gelegen Pannenhuisplein 3 te 1090 Jette. De 

appartementen zijn kwalitatief opgericht en beantwoorden aan de 

hedendaagse eisen qua isolatie en gebruikte materialen. 

Elk appartement beschikt tevens standaard over een ruime berging op het 

ondergrondse verdiep welke toegankelijk is via de lift. Elk appartement heeft 

een inbraakveilige stalen deur met 5-puntsluiting. Alle appartementen zijn 

tevens volledig geschilderd zodat deze onmiddellijk instapklaar zijn. 

De appartementen zijn rustig geleden in een stedelijke omgeving en bieden 

een uitstekende ligging met op wandelafstand een tramhalte, school en 

verschillende winkels. De ligging biedt tevens een gemakkelijke bereikbaarheid 

naar Brussel stad, de ring van Brussel, de A12 richting Antwerpen en bevindt 

zich op een steenworp van het Heyzel stadion, het Atomium, het UZ van Jette 

en de VUB campus in Jette. 

Een grote troef is dat deze appartementen genieten van een ruim voor- en 

achterzicht dankzij het groot rond punt aan de voorgevel en de ruime tuin aan 

de achterzijde. Deze tuin is tevens toegankelijk voor alle bewoners via een trap 

langs de ondergrondse garage.  

De ondergrondse staanplaatsen zijn bereikbaar vanaf de straatkant via de 

ingebouwde autolift. 

Gelijkvloers 

1 appartement (105m²) bestaande uit een aparte inkomhal, WC, berging, 

keuken, living, eetplaats, 2 badkamers, 3 slaapkamers, terras van 60m² en privé 

tuin van 100m² 

1e verdiep 

1 appartement links (78m²) bestaande uit een open inkomhal, living, eetplaats, 

keuken, WC, badkamer, nachthal, 2 slaapkamers, terras van 8 m²  

1 appartement rechts (92m²) bestaande uit een aparte inkomhal, living, 

eetplaats, keuken, WC, ruime badkamer, 2 slaapkamers, vestiaire/berging 

2e verdiep 

1 appartement links (78m²) bestaande uit een open inkomhal, living, eetplaats, 

keuken, WC, badkamer, nachthal, 2 slaapkamers  

1 appartement rechts (92m²) bestaande uit een aparte inkomhal, living, 

eetplaats, keuken, WC, ruime badkamer, 2 slaapkamers, vestiaire/berging 

3e verdiep 

1 appartement links (78m²) bestaande uit een open inkomhal, living, eetplaats, 

keuken, WC, badkamer, nachthal, 2 slaapkamers  
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1 appartement rechts (92m²) bestaande uit een aparte inkomhal, living, 

eetplaats, keuken, WC, ruime badkamer, 2 slaapkamers, vestiaire/berging 

4e verdiep 

1 appartement links (60m²) bestaande uit een open inkomhal, living, eetplaats, 

keuken, WC, badkamer, 1 slaapkamer, 1 ruim balcon aan de voorgevel (5m²), 1 

terras aan de achtergevel (6m²) 

1 appartement rechts (83m²) bestaande uit een aparte inkomhal, living, 

eetplaats, keuken, WC, badkamer, 2 slaapkamers, 1 ruim balcon aan de 

voorgevel (6m²), 1 terras aan de achtergevel (6m²) 

Kelder -1 

Op de kelderverdieping -1 bevinden zich 9  staanplaatsen. Hier is ook een 

fietsenlokaal en lokaal voor huisvuil. 

Kelder -2 

Op de kelderverdieping -2 bevinden zich 6  staanplaatsen en 9 bergingen. Ook 

ligt hier het technisch lokaal voor de autolift. 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN  

BEVLOERING 

De publieke inkom en gemeenschappelijke hal op elke verdieping werd 

bevloerd met een zeer luxueuze rode granietsteen en trappen met 

roestvrijstalen leuningen.  

DECORATIE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

De inkom, gemeenschappelijke gang en trappen werden decoratief afgewerkt 

in een lichtkleurige crepi. De plafonds zijn in het wit geschilderd. Aangepaste 

lichtarmaturen zijn op alle verdiepingen geplaatst welke voorzien zijn van een 

lichtsensor. 

Op het gelijkvloers werd een decoratief brievenbusgeheel geplaatst en een 

videofoon. Alle inkomdeuren zijn speciale stalen veiligheidsdeuren met 5-punt 

sluiting. 

Alle deuren in de gemeenschappelijke ruimtes zijn brandvrije deuren van het 

type RF30 inclusief deurpomp. Deze brandvrije deuren zijn afgewerkt met een 

eiken fineerlaag. Op elk verdiep bevindt er een glazen sas welke een esthetische 

afscheiding vormen tussen de inkomhal en de appartementen. 

Op het ondergrondse verdiep is er een gemeenschappelijke fietsruimte en 

vuilnisruimte welke door elke bewoner van het gebouw kan gebruikt worden. 

Vanaf het verdiep -1 heeft elke bewoner toegang tot het achterliggende tuin. 

Op elke verdieping werd de nodige signalisatie geplaatst volgens de 

voorschriften van de brandweer. Tevens is het gebouw uitgerust met een 

brandinstallatie en werden er in de ondergrondse verdieping spinklers 

geplaatst. 
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LIFT 

Het gebouw is voorzien van een lift van het merk SCHINDLER. De lift wordt 

binnenin afgewerkt met een inox handgreep, spiegel en de wanden worden 

uitgevoerd in design gestratifieerde platen. Lift is ook voorzien van een spot en 

rechtstreekse telefoonverbinding, de liftdeuren zijn telescopische deuren. De 

lift is conform de laatste Euronorm. 

BUITENAFWERKING VAN HET GEBOUW 

De gevelbekleding werd uitgevoerd in een moderne gevelsteen in rode kleur.  

Aan alle ramen en buitendeuren bevindt er zich een dorpel in blauwe 

hardsteen. De raam- en deurdorpels zijn tevens voorzien van een druipgroef. 

Het buitenschrijnwerk werd uitgevoerd in grijze PVC welke bestaat uit een 

vijfkamerprofiel met dubbele dichting en volledig versterkt 

(buitenaanslagdichting + akoestische binnendichting). Er wordt super-isolerend 

dubbel glas aangebracht met een K-waarde van 1.0 w/m² k. Hiertoe werden de 

richtlijnen gevolgd van het EPB verslag om aan de geldende normering te 

voldoen. 

BINNENAFWERKING VAN HET GEBOUW 

PLEISTERWERKEN 

Alle binnenmuren en plafonds van de privatieven werden eerst bezet met een 

witte kalkmortel type KNAUF. Daarna zijn alle appartementen volledig 

geschilderd in een lichte kleur (wit of licht beige). 

VLOERBEKLEDING 
 
Er werd gekozen voor een kwalitatieve, moderne keramische steen in maat 

45x45cm voor de bekleding  van de inkomhal, living/eetplaats, keuken, 

toiletten en badkamers. In de badkamer is de wandbetegeling tot aan het 

plafond geplaatst. 

 

In de slaapkamers werd een kwalitatieve laminaatparket gelegd type 

Quickstep. 

  

De bevloering van de terrassen is uitgevoerd in granietsteen. 

 
VENSTERTABLETTEN 

Aan alle ramen in de diverse leefruimtes is een passend venstertablet geplaatst 

in marmer (PERLATO), in een kleur die aansluit bij de vloerafwerking. 

BINNENSCHRIJNWERK 

De inkomdeuren van de privatieven zijn stalen veiligheidsdeuren inclusief 5-

puntsluiting en voorzien van een witte lak. De deuren zijn tevens 

brandvertragend, type RF60.  

De binnendeuren in de privatieven zijn volkern wit gelakte deuren inclusief slot, 

cilinder en kruk.  

KEUKENINRICHTING 

In alle appartementen is er een volledig uitgeruste keuken geplaatst. Deze 

keuken is uitgerust met A-toestellen van het merk Siemens en bevat een 
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dampkap, inox spoelbak met bijpassende thermostatische kraan, 

vitrokeramische kookplaat, microgolf, aparte oven, koelkast en vaatwasser.  

Het keukenblad loopt door tot tegen de muurwand zodat dit esthetisch een 

mooi geheel vormt. 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De privatieven werden uitgerust met de nodige lichtpunten, stopcontacten en 

schakelaars. Alle privatieven beschikken tevens over een kabelaansluiting, 

telefoonaansluiting en internetaansluiting in de living en elke slaapkamer. 

VERWARMINGSINSTALLATIE 

Elk appartement is uitgerust met een gaswandketel van het merk Buderus met 

ingebouwde boiler, voorgelakte hoogrendementsradiatoren met 

thermostatische kranen en 1 kamerthermostaat. In elke badkamer wordt een 

handdoekdroger geplaatst.  

 

De warmwatervoorziening gebeurt via de gasketel. 

SANITAIRE INSTALLATIE 

De sanitaire voorzieningen (badkamer en WC) wordt volledig uitgerust 

opgeleverd. In de WC werd een Geberit systemfix spoelsysteem met 

bedieningsplaat, een hangtoilet, WC zitting en een handwasbakje met 

koudwaterkraan geplaatst. 

 

De badkamer van elk appartement is uitgerust met een ligbad met 

thermostatische kraan, een enkel of dubbel lavabomeubel met 

thermostatische kraan, spiegel en verlichting. Het gelijkvloers appartement 

bevat tevens een volledig uitgeruste douchekamer met douche, enkele lavabo, 

spiegel en licht. 

 

VENTILATIESYSTEEM 

Elk appartement is uitgerust met een ventilatiesysteem van het merk DUCO 

type C+. Mechanisch wordt er lucht weggezogen in de ‘vochtige’ ruimtes: WC, 

keuken, berging en badkamer. Verse lucht wordt ingeblazen via speciale 

Renson ventilatieroosters welke ingebouwd zijn in de vensters. 

VERFWERKEN EN INRICHTING 

De appartementen zijn door de bouwheer volledig geschilderd in een lichte 

kleur (wit of licht beige) en zijn onmiddellijk instapklaar. 

Alle inrichtingen (lichtarmaturen, bemeubeling, etc) zijn ten laste van de koper.  

NUTSVOORZIENINGEN 

De aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen, gas, elektriciteit, water, TV + 

telefoon zijn ten laste van de koper en werden vastgelegd op 3800 eur excl btw 

per appartement.  

BASISACTE 

De kosten van de basisacte zullen tussen de kopers verdeeld worden. Deze 

kost is betaalbaar bij het verlijden van de acte bij de notaris. 


