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Jouw persoonlijk traject: wat staat er mij als klant te wachten? 
 

Proficiat, je hebt zonet jouw droomappartement bij CAAAP aangekocht. Wij bedanken je alvast voor het vertrouwen 
en doen er alles aan om je zo goed mogelijk te ontzorgen in het volledige bouwtraject.  

 

Ondertekening reservatie-overeenkomst 
Nadat je de reservatie-overeenkomst ondertekend hebt, vragen wij je een waarborg van 5.000 EUR te storten op 
een rekening bij onze notaris. Zo ben je zeker dat het gekozen appartement voor jou voorbehouden blijft. Je vindt 
het rekeningnummer en de te gebruiken vermelding op de reservatie-overeenkomst. 

 

Uitnodiging ondertekening verkoopovereenkomst 
Enkele weken na het ondertekenen van de reservatie-overeenkomst word je uitgenodigd om de 
verkoopovereenkomst (“compromis”) te ondertekenen. Wij bezorgen je minstens 15 dagen op voorhand alle 
documenten die hier bij horen (basisakte, plannen, …). De verkoopovereenkomst wordt ondertekend in het 
verkoopkantoor of via een digitaal platform, zoals jij het als koper zelf wenst. 

Nadat je deze overeenkomst ondertekend hebt, vragen wij om een voorschot van 5% van de totaalprijs van het 
appartement op de rekening bij de notaris te storten. De waarborg van 5.000 EUR die reeds betaald was, wordt 
hiervan in mindering gebracht. 

De huidig vergunde toestand van de plannen wijkt licht af ten opzichte van de verkoop- en uitvoeringsplannen. 
Hiervoor , wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Om die reden wordt de compromis ondertekend 
onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de nieuwe vergunning. 

 

Ondertekenen verkoopakte 
Een tweetal maanden na het bekomen van de nieuwe vergunning, is het tijd om de notariële akte te verlijden. Onze 
notaris doet hiervoor, in samenspraak met die van jou, het meeste werk. Bij vragen kan je uiteraard altijd bij ons of 
jouw notaris terecht.  

Bij het verlijden van de akte dienen de bijdrage in de infrastructuur (inclusief BTW), de grondwaarde van jouw 
appartement en de registratierechten (10% op de totale verkoopprijs) betaald te zijn op de rekening van de notaris. 
Het voorschot van 5% wordt hiervan in mindering gebracht. Indien je een deel van de aankoop financiert, zal de 
kredietakte op hetzelfde moment worden getekend. Je koopt volledig onder registratierechten. Daarom moet er op 
de facturen tijdens het bouwproces geen BTW betaald worden. 

Er wordt in de verkoopovereenkomst (en akte) een bouwtermijn opgenomen. Het aftellen naar je 
droomappartement kan beginnen!  
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Opstart klantenbegeleiding 
In functie van de start van de bouwwerken en na ondertekening van de verkoopovereenkomst word je door je 
persoonlijke interieurcoördinator uitgenodigd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek neemt hij of zij uitgebreid 
de tijd om kennis te maken. Het is immers vanuit deze analyse dat een juist advies en ontwerp kan worden 
voorgesteld.  

Het bouwproces verdelen we in drie grote fases. Ten eerste is er de bespreking van de indeling van jouw 
appartement, zoals het door de architect en interieurarchitect van CAAAP werd ontworpen. We nemen dit basisplan 
grondig door en toetsen dit af aan jouw behoeftes. Indien gewenst kunnen niet dragende wanden gewijzigd of 
gesupprimeerd worden om zo de ruimtes te herverdelen. Hoe vroeger in het bouwproces je dus je appartement 
aankoopt, hoe meer keuzes je zelf nog kan maken.  

Via het online klantenportaal Ziggu kan je alle documenten (plannen, offertes, …) digitaal terugvinden en volg je zo 
mee de bouwwerken op doorheen het hele traject. Ook alle communicatie met je interieurcoördinator zal via dit 
portaal verlopen. 

 

Keuzes toonzalen 
Nadat we de indeling samen hebben vastgelegd, komen we toe aan fase twee, waarin we de technieken bespreken. 
We overlopen het energiedocument van je appartement en de mogelijke opties zodat je voldoende gedocumenteerd 
jouw toonzaalbezoeken kan starten. Eerst ga je langs bij de toonzaal van de keuken, vervolgens naar die van het 
sanitair en verwarming.  

CAAAP kiest steeds voor kwaliteitsvolle partners. Bovendien heb je hiermee ook een vakman in huis die elk ander 
maatwerk perfect kan voorzien. Er werd gelet op de kleinste details: van strakke douchetubs in de badkamers, over 
design handwassers in het toilet, tot vlakke paneelradiatoren. Verdere personalisatie is mogelijk tijdens het 
toonzaalbezoek. 

Voor de elektriciteit is een basisplan opgesteld waar het aantal schakelaars, stopcontacten en lichtpunten uit het 
verkooplastenboek op is aangeduid. Ook hier zijn uiteraard uitbreidingen of aanpassingen mogelijk na bezoek bij de 
elektricien. 

Eenmaal de technieken op punt staan, gaan we over tot fase drie: de afwerking van het appartement. In die fase 
bepalen we de keuze van het parket en/of de vloer- en wandtegels. Vervolgens kunnen de verschillende opties van 
binnendeuren besproken worden in de toegewezen toonzaal. We bieden naast dit alles optioneel de keuze van 
maatmeubilair, verlichting, schilderwerk en gordijnen aan. Op die manier heb je bij oplevering meteen een 
instapklaar appartement. 

 

Betalingen 
Een aankoop op plan wordt geregeld door de Woningbouwwet (“Wet Breyne”). Voorschotten, betalingen, termijnen, 
en dergelijke zijn wettelijk geregeld en duidelijk vooraf bepaald. De betalingen volgen de voortgang van de 
bouwwerken; je betaalt met andere woorden enkel nadat iets uitgevoerd is. De betalingsschijven liggen op voorhand 
vast en vind je in de verkoopovereenkomst. Doordat het een verkoop onder registratierechten is, moet je op de 
betaalschijven geen BTW meer betalen, in tegenstelling tot de meeste nieuwbouwprojecten. 
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Werfbezoeken 
De twee tussentijdse plaatsbezoeken samen met de interieurcoördinator laten toe om te controleren en bij te sturen 
waar nodig. Het is ook leuk om als eigenaar de voortgang van de bouwwerken op die manier te kunnen volgen. Via 
het online platform Ziggu houden wij je steeds op de hoogte van alle belangrijke mijlpalen op de werf. 

 

Voorrondgang en oplevering 
Een tweetal maanden voor de oplevering, wordt een voorrondgang georganiseerd waarbij het appartement bezocht 
wordt en eventuele kleine gebreken gemeld kunnen worden aan de aannemer. Zo is er voldoende tijd om het 
appartement helemaal in orde te krijgen voor de oplevering! 

De voorlopige oplevering, waarbij samen met de interieurcoördinator en aannemer ruim de tijd genomen wordt om 
samen met jou een rondgang van het appartement te doen, betekent het einde van de bouwwerken en de start van 
de 10-jarige aansprakelijkheid. Dit is ook het moment waarop de sleutels overhandigd worden en je dus kan 
verhuizen. We meten samen de meterstanden van gas, elektriciteit en water op en zorgen voor de energie-
overnamedocumenten. Bij de voorlopige oplevering krijg je ook het postinterventiedossier van jouw appartement 
overhandigd waar je alle plannen, foto’s, ondertekende offertes, keuringsverslagen en technische fiches van gekozen 
materialen in terugvindt. 

 

Verhuis 
Eindelijk! De werken zijn achter de rug en het appartement is volledig naar jouw smaak ingericht. Jouw eigen 
meubels erin maken het plaatje compleet. 


