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LET OP: In de onderstaande termijnregelingen gaan we ervan uit dat de bijkomende kosten 
(architect, constructeur, makelaar, leges vergunningen, adviseurs e.d.) in de aanneemsom zijn 
opgenomen en minimaal 10% bedragen van de aanneemsom.

APPARTEMENTSRECHTEN
1.  10% te declareren zodra met de bouw van het gebouw een aanvang is gemaakt
2.  10%  te declareren na het gereedkomen van de ruwe laagste vloer van het gebouw
3.  15%  te declareren na het gereedkomen van de ruwe vloer van het privé-gedeelte
4.  10%  te declareren zodra de binnenspouwbladen van het privé-gedeelte zijn aangebracht
5.  05%  te declareren zodra de buitengevel van het privé-gedeelte is aangebracht
6.  20%  te declareren zodra het dak van het gebouw waterdicht is
7.  10%  te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren van het privé-gedeelte*)
8.  10% te declareren zodra het stuc-, spuit- en tegelwerk in het privé-gedeelte zijn aangebracht
9.  10%  te declareren bij de oplevering van het privé-gedeelte, te voldoen vóór oplevering van het   
  privé-gedeelte mits het privé-gedeelte op redelijke wijze bereikbaar is

*) Mochten er incidenteel geen dekvloeren worden aangebracht, dan kan deze termijn worden omschreven als 
“te declareren na het gereedkomen van de binnenwanden”.

Bij de termijnen:
“te declareren na het gereedkomen van de ruwe vloer van het privé-gedeelte” en
“te declareren zodra de binnenspouwbladen van het privé-gedeelte zijn aangebracht” en
“te declareren zodra de buitengevel van het privé-gedeelte is aangebracht”
moeten de percentages bij meerdere vloeren in het privé-gedeelte (laagste(, middelste,) hoogste) evenredig 
verdeeld worden, ook rekening houdend met het vloeroppervlak van de betreffende vloeren..

Schema

Aantal bouwlagen

tot en met 6 7 tot en met 13 vanaf 14

1. aanvang bouw gebouw 10% 10% 10%

2. ruwe laagste vloer gebouw gereed 10% 10% 10%

3. ruwe vloer privé-gedeelte gereed 15% 15% 15%

4. binnenspouwbladen privé-gedeelte 
aangebracht 10% 10% 10%

5. buitengevel privé-gedeelte aangebracht 05% 10% 15%

6. dak gebouw waterdicht 20% 15% 10%

7. dekvloeren privé-gedeelte aangebracht 10% 10% 10%

8. stuc-/spuit-/tegelwerk privé-gedeelte gereed 10% 10% 10%

9. oplevering privé-gedeelte 10% 10% 10%
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Appartementen boven bedrijfsruimten
Wanneer er sprake is van de bouw van appartementen boven één of meerdere bedrijfsruimten, dient de tweede 
termijn van de standaardtermijnregeling (10% te declareren na het gereedkomen van de ruwe laagste vloer) te 
worden gewijzigd in ‘10% te declareren na het gereedkomen van de ruwe dakvloer van de bedrijfsruimte(n)’.

Indien echter sprake is van een stallingsgarage geheel of ten dele ten dienste van de koopappartementen met 
daarboven bedrijfsruimten en daarboven weer de appartementen, dan geldt gewoon de 
standaardtermijnregeling.

Bijgebouw(en)
Onder één of meerdere bijgebouwen worden uitsluitend bedoeld aparte, al dan niet met het appartementen- 
gebouw verbonden gebouwen, die wel onderdeel van de splitsing als bedoeld in de overweging van de (koop-/)
aannemingsovereenkomst uitmaken maar die als zodanig een zelfstandige, niet woonfunctie, hebben en 
bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik door de deelgerechtigden van het appartementengebouw.

Er wordt alleen een opsplitsing gemaakt bij de termijnregeling in de overeenkomst indien het aandeel van het/
de bijgebouw(en) in de totale koop-/aanneemsom van het complex meer dan 10% bedraagt van die totale 
koop-/aanneemsom.

De termijnen in de (koop-/)aannemingsovereenkomst zijn in dat geval:
1.  10%  te declareren zodra met de bouw van het/de bijgebouw(en) is aangevangen
2.  40%  te declareren zodra het / de dak(en) van het/de bijgebouw(en) waterdicht is / zijn
3.  20%  te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren
4.  20%  te declareren zodra het stuc-, spuit- en tegelwerk zijn aangebracht
5.  10%  te declareren bij de oplevering van het / de bijgebouw(en). Te voldoen vóór oplevering van het /  
  de bijgebouw(en)

Indien het privé-gedeelte bestemd tot bewoning eerder wordt opgeleverd dan het / de privé-gedeelte(n) 
bestemd tot berging en / of parkeerplaats en / of garagebox, gelegen in het / de bijgebouw(en), dan mag van de 
Verkrijger geen betaling verlangd worden voor dat deel van de aanneemsom dat het in het bijgebouw gelegen 
privé-gedeelte vertegenwoordigt (artikel 7:767 BW).


