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Voorafgaande uiteenzetting

Terminologie

•	 Voorwaarden Groenbek: De Voorwaarden Groenbek zijn de voorwaarden en inplantingsvoorschriften  
bedrijventerrein Groenbek. 

•	 Rooilijn: De Rooilijn is de grens tussen openbaar en privaat domein. 

•	 Openbare Zijberm: De Openbare Zijberm is de strook openbaar domein tussen de rand van de verharde 
rijweg en de Rooilijn.

•	 Plan Voorschriften: Het Plan Voorschriften in bijlage van deze voorwaarden verduidelijkt Deel II: 
Inplantingsvoorschriften en vormt er één geheel mee.

•	 Ter ontsluiting van het bedrijventerrein is een nieuwe openbare weg, Groenbek genaamd, aangelegd. 
Deze insteek heeft een lusstructuur en eindigt intern op een rotonde. De insteek sluit aan op de 
Hoogmolenstraat ter hoogte van de voormalige ingang van het bedrijf Bekaert Textiles. De wegenis 
Groenbek kan opgesplitst worden in diverse delen zoals aangeduid op het Plan Voorschriften:

 -  Straat Zuid: De Straat Zuid is het gedeelte van de nieuwe openbare weg vanaf de Hoogmolenstraat tot 
waar de wegenis voor gemotoriseerd verkeer overgaat in een fietspad richting de Hooibeek.

 -  Straat Oost: De Straat Oost is het gedeelte van de nieuwe openbare weg ongeveer loodrecht op de 
Straat Zuid en doorlopend tot het einde in een keerpunt. De wegenis is gelegen op ca. 40 meter van de 
Hoogmolenstraat en ontsluit langs de oostelijke zijde de Openbare Parkings, Kantoren & Diensten en 
langs de westelijke zijde KMO.

 -  Straat Noord: De Straat Noord is het gedeelte van de nieuwe openbare weg ongeveer evenwijdig met de 
Straat Zuid vanaf de Straat Oost tot en met de rotonde aan het andere einde ervan. 

 -  Straat West: De Straat West is het gedeelte van de nieuwe openbare weg tussen de Straat Zuid en Straat 
Noord en ongeveer evenwijdig met de Straat Oost gelegen. 

 -  Erfstraat: De Erfstraat is het gedeelte van de nieuwe openbare weg gelegen in het verlengde van de 
Straat Oost, maar aan de andere zijde van de Straat Zuid gelegen en gekenmerkt door het gebruik 
van andere materialen ten opzichte van de Straat Oost en Straat Zuid. De Erfstraat ontsluit langs 
de oostelijke zijde de Openbare Parkings, Kantoren & Diensten en langs de westelijke zijde een 
bedrijvencentrum.

•	 RUP: Het RUP is het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 10.1 Hoogmolenstraat goedgekeurd door de Deputatie 
op 24 mei 2012 (B.S. 17 juli 2012).

•	 Zone KMO: De Zone KMO is gelegen ten westen van de Straat Oost zoals aangeduid in het Plan 
Voorschriften en is in het RUP aangeduid als “zone voor kleine en middelgrote ondernemingen”. 

•	 KMO: De KMO zijn de bedrijven die zich vestigen in de Zone KMO.

•	 Groene Strip: De Groene Strip is het omliggende groen tussen enerzijds de Hoogmolenstraat en anderzijds 
de Straat Oost en Erfstraat zoals aangeduid in het Plan Voorschriften. 
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•	 Openbare Parkings: De Openbare Parkings zijn de parkeerplaatsen tussen de Groene Strip enerzijds en de 
Straat Oost en de Erfstraat anderzijds, zoals aangeduid op het Plan Voorschriften.

•	 Zone Kantoren & Diensten: De Zone Kantoren & Diensten is gelegen ten oosten van de Straat Oost 
en Erfstraat zoals aangeduid in het Plan Voorschriften en samen met de Groene Strip in het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan nr. 10.1 Hoogmolenstraat aangeduid als “zone voor groen, parkings, kantoren, diensten 
en/of bedrijfswoningen”. 

•	 Kantoren & Diensten: De Kantoren & Diensten zijn de bedrijven die zich vestigen in de Zone Kantoren & 
Diensten.

•	 Stukkenmagazijn: Het Stukkenmagazijn is het gebouw gelegen aan het kruispunt van de Straat Oost en 
Straat Zuid, gebouwd door Bekaert Textiles in 1986 dat niet gesloopt werd door Leiedal. Aanduiding zie 
Plan Voorschriften.

•	 Spinnerij: De Spinnerij is het gebouw gelegen aan het kruispunt van de Straat West en het fietspad in het 
verlengde van de Straat Zuid richting Hooibeek, gebouwd door Bekaert Textiles in 1962 dat niet gesloopt 
werd door Leiedal. Aanduiding zie Plan Voorschriften.

•	 Twijnzaal: De Twijnzaal is het gebouw gelegen ten zuidoosten van de rotonde van de Straat Noord, 
gebouwd door Bekaert Textiles in 1971 dat niet gesloopt werd door Leiedal. Aanduiding zie Plan 
Voorschriften.

•	 Bestaande Gebouwen: Het Stukkenmagazijn, de Spinnerij en de Twijnzaal worden hierna gezamenlijk 
genoemd Bestaande Gebouwen. 

•	 Bedrijventerreinmanagement: Het Bedrijventerreinmanagement is het continu op peil houden van 
de kwaliteit en het vestigingsmilieu op het bedrijventerrein rekening houdend met de dynamiek in 
de omgeving, nieuwe kansen en de veranderde wensen van de KMO, Kantoren & Diensten. Het is een 
permanente activiteit waarin het beheer van ruimte en voorzieningen centraal staat in functie van het 
behoud aan kwaliteitsniveau. Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Leiedal en de kopers. 
Onder Bedrijventerreinmanagement wordt ondermeer verstaan het sturen van de inrichting en beheer 
van een bedrijventerrein, met als doel het verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van openbare 
en private ruimte. Bedrijventerreinmanagement kan ondermeer en bij wijze van voorbeeld betrekking 
hebben op het onderhoud van de groenaanleg, onderhoud van openbaar domein tussen de Rooilijn en 
rijweg, beveiliging, gezamenlijke energieaankoop, vervoersmanagement…
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Deel i: Voorwaarden 

TITEL 1. : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast in de staat waarin het zich thans bevindt, wel gekend door de 
kopers, met alle actieve en passieve, zichtbare en verborgen erfdienstbaarheden waarmee het bezwaard is, 
zonder enige waarborg omtrent de juistheid van de in onderhavige akte uitgedrukte oppervlakte, ook al is 
het verschil groter dan één/twintigste. 

Artikel 2

De kopers krijgen, met in achtneming van de in onderhavige voorwaarden opgelegde beperkingen, de 
volle eigendom, het genot en het gebruik van het bij deze overeenkomst verkochte goed, te rekenen vanaf 
de datum van het verlijden van de authentieke akte, en zij zullen vanaf dezelfde datum ook alle welkdanige 
belastingen en taksen met betrekking tot dit goed dragen.  

Artikel 3 Openbare voorzieningen

De openbare voorzieningen (bij de eerste aanleg) betreffen de infrastructuurwerken en openbare 
nutsvoorzieningen tussen de Rooilijnen, namelijk: 
•	 de rijweg
•	 openbare verlichting
•	 gescheiden rioolstelsel 
•	 waterleiding
•	 elektriciteit – hoogspanning (vermogen minimum 630kva)  
•	 elektriciteit (laagspanning)
•	 gas - middendruk
•	 informatie- en communicatiesignalen 
•	 telefoonleiding.

Deze openbare voorzieningen (bij de eerste aanleg) worden door de diensten van de betrokken 
nutsvoorzieningmaatschappijen aangelegd zonder kosten voor de kopers (met andere woorden ze zijn in de 
verkoopprijs begrepen).

Worden niet ten laste genomen door Leiedal, en zijn dus niet in de verkoopprijs begrepen :
•	 aanlegkosten van andere openbare nutsvoorzieningen en infrastructuurwerken dan deze bij de eerste 

aanleg voorzien, hiervoor opgesomd,
•	 aanlegkosten voor voorzieningen op privaat terrein,
•	 aanlegkosten van door de kopers gevraagde elektriciteitsleidingen (hoog- en/of laagspanning), indien 

op het ogenblik van de aanvraag vanwege de kopers voor aansluiting op deze leidingen, het gevraagde 
vermogen of de gevraagde capaciteit hoger ligt dan het vermogen of de capaciteit van de leidingen die bij 
de eerste aanleg werd voorzien,

•	 de kosten voor het verplaatsen van openbare verlichtingspalen.  De kopers dienen bij de aanleg en de 
inrichting van het bij deze overeenkomst verkochte goed rekening te houden met de bestaande openbare 
verlichtingspalen.  Voor verplaatsing van openbare verlichtingspalen zullen de kopers zich dienen te 
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richten tot de betrokken nutsvoorzieningmaatschappijen. De kosten van een eventuele verplaatsing van 
een openbare verlichtingspaal zullen uitsluitend en volledig ten laste zijn van de kopers.

Indien de Openbare Zijberm nu of in de toekomst ontoereikend zou zijn voor de aanleg van 
infrastructuurwerken, openbare nutsleidingen en andere collectieve voorzieningen, zullen deze mogen 
geplaatst en aangelegd worden op het bij deze overeenkomst verkochte goed, op een strook zo dicht 
mogelijk tegen de Rooilijn. 
De toegang tot deze strook voor de aanleg van deze openbare nutsleidingen, alsook voor de uitvoering van 
de onderhouds- en herstellingswerken, mag aan de daarmee belaste diensten niet verhinderd worden.  
De kopers zijn ertoe gehouden de uitvoering van de hiervoor beschreven werken te gedogen zonder dat zij 
uit dien hoofde aanspraak zouden kunnen maken op enige welkdanige vergoeding ten laste van wie ook.
De hiervoor bedongen bepalingen zijn enkel van toepassing voor zover Leiedal, de overheid of een 
nutsleidingmaatschappij hiertoe opdracht geeft.
Teneinde de werken hiervoor beschreven zonder moeilijkheden te kunnen uitvoeren, mogen de kopers 
binnen de omschreven twee meter brede strook, behalve de nodige aansluitingen op de nutsvoorzieningen, 
geen bovengrondse noch ondergrondse hindernissen, zoals o.m.  kamers voor watermeters, riool- en 
regenputten, benzine- en stookolietanks, pompeilanden, benzinepompen, laadkaden, buisleidingen of 
welkdanige constructies ook, aanbrengen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 hierna, zijn alle aansluitingen op de openbare voorzieningen 
(riolering, water, elektriciteit, telefoon, ….) en de daarmee verband houdende kosten, uitsluitend ten laste 
van de kopers, ook al dient een gedeelte van de aansluiting in het openbaar domein te worden uitgevoerd, 
al dan niet met onderboring van het wegdek [in het geval immers (bepaalde) openbare nutsvoorzieningen 
gelegen zijn aan de overzijde van de wegenis, zal de aansluiting op deze nutsvoorzieningen moeten 
gebeuren via een onderboring van het wegdek, en geldt als regel dat de kosten voor de eventuele 
onderboring ten laste zijn van de kopers, tenzij de nutsmaatschappij deze kosten ten laste neemt].

Artikel  4

4.1 Economische activiteit
Alle economische activiteiten die op het bij deze overeenkomst verkochte goed worden uitgeoefend, 
dienen steeds verenigbaar te zijn met de voorschriften vastgelegd in of voortspruitend uit geldende aanleg-, 
bestemmings-, inrichtings- of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Bovendien dienen de op het bij deze overeenkomst verkochte goed uitgeoefende economische activiteiten 
steeds in overeenstemming/verenigbaar te zijn met de bepalingen, voorschriften en voorwaarden in het RUP, 
onverminderd de voorwaarden die de Stad Waregem en/of de vergunnende overheid in voorkomend geval 
kunnen opleggen. 

Inzake “toelaatbare” activiteiten wordt in dit verband verwezen naar het bepaalde in het RUP 10.1 
Hoogmolenstraat. De kopers zullen op het bij deze overeenkomst verkochte goed de (economische) 
activiteit uitoefenen en in stand houden zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van onderhavige akte.

Iedere aanvulling of wijziging van voormelde economische activiteit(en), dient voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan Leiedal.

Zijn verboden alle activiteiten die een sterke en/of blijvende hinder veroorzaken op gebied van rook, stof, 
reuk, trillingen, geluid, afvalwaters, bodem en alles wat hinderlijk wordt geacht door de bevoegde besturen.

4.2 Bouw- en ingebruiknameverplichting
De oprichting van gebouwen en alle daarmee samengaande werken zijn onderworpen, aan de bij wet of 
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decreet voorgeschreven vergunningen en goedkeuringen.
 
•	 Zone KMO: 

De kopers dienen minstens één/derde van het bij deze overeenkomst verkochte goed te bebouwen, aan 
te vangen binnen de twee jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte. 
De uitvoering van de bouwwerken dient, zodra zij wordt aangevat, op normale wijze, binnen normale 
termijnen en conform de toepasselijke regelgeving en de bekomen stedenbouwkundige vergunningen 
en toelatingen, te worden voortgezet en beëindigd. 
 
De bouwwerken dienen voltooid te zijn binnen de vier jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden 
van de authentieke akte. De hiervoor in dit artikel vermelde economische activiteit(en) dienen een 
aanvang te nemen binnen eenzelfde termijn van vier jaar te rekenen vanaf het verlijden van de 
authentieke akte en dienen in stand te worden gehouden. 
 
De kopers dienen minstens twee/derde van het bij deze overeenkomst verkochte goed te bebouwen, aan 
te vangen binnen de zes jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte. 
De uitvoering van de bouwwerken dient, zodra zij wordt aangevat, op normale wijze, binnen normale 
termijnen en conform de toepasselijke regelgeving en de bekomen stedenbouwkundige vergunningen 
en toelatingen, te worden voortgezet en beëindigd. De bouwwerken dienen voltooid te zijn (en voor de 
in dit artikel vermelde economische activiteit(en) in gebruik worden genomen) binnen de acht jaar te 
rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte. 
 
Deze twee/derde ruimte-inname houdt de verplichting in dat minstens 50% van de maximaal toegelaten 
bebouwbare oppervlakte van het bij deze overeenkomst verkochte goed ingenomen moet worden 
hoofdzakelijk door gebouwen en in bijkomende orde door overdekte stapelplaatsen. 
 
Onder “bebouwen” wordt verstaan het oprichten van bedrijfsgebouwen.  
De aangelegde toegangswegen, de stroken belast met de erfdienstbaarheid non-aedificandi (onder meer 
de verplichte achteruitbouwzones en de stroken belast met bouwverbod) en de verplichte groene zones 
zullen als bebouwde oppervlakte worden aangerekend (niet verplichte groene zones worden derhalve 
niet beschouwd als bebouwde oppervlakte).   
Verharde terreinoppervlakte (o.m. de oppervlakte voor activiteit in openlucht, voor parkings) wordt enkel 
als bebouwde oppervlakte beschouwd mits: 
- de kopers formeel kunnen aantonen dat de verharde terreinoppervlakte wezenlijk en functioneel 
noodzakelijk is voor de in dit artikel vermelde economische activiteit(en); en  
- ze aangelegd wordt in een materiaal dat geen stofvorming geeft voor de omgeving (ondermeer en bij 
wijze van voorbeeld: dolomietverharding, grasdalen, kws, beton, klinkers, …); en 
- er voor het aanleggen ervan een stedenbouwkundige vergunning vereist is; en

    - de verharde terreinoppervlakte wordt niet louter uitgevoerd in steenslagverharding. 
 
Bij fasegewijs ruimtelijk gebruik van het bij deze overeenkomst  verkochte goed, moet iedere fase zo 
aangelegd worden dat het onbebouwd deel optimaal kan gebruikt worden (ook eventueel later door 
derden), als een autonoom perceel kan functioneren, en op een volwaardige manier kan ontsloten worden 
op de openbare weg (o.a. beschikken over een toegangsstrook van minimaal 8 m breedte). 
 
Uit de plannen bij de eerste bouwaanvraag, en a priori indien in een eerste fase slechts 1/3 wordt bebouwd, 
moet duidelijk blijken dat aan bovenvermelde principes wordt voldaan.

•	 Zone Kantoren & Diensten 
De kopers dienen minstens tachtig procent van de maximaal toegelaten bouwzone van het bij deze 
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overeenkomst verkochte goed te bebouwen, aan te vangen binnen de twee jaar te rekenen vanaf de 
datum van het verlijden van de authentieke akte. 
De uitvoering van de bouwwerken dient, zodra zij wordt aangevat, op normale wijze, binnen normale 
termijnen en conform de toepasselijke regelgeving en de bekomen stedenbouwkundige vergunningen en 
toelatingen, te worden voortgezet en beëindigd. 
De bouwwerken dienen voltooid te zijn binnen de vier jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden 
van de authentieke akte. De hiervoor in dit artikel vermelde economische activiteit(en) dienen een 
aanvang te nemen binnen eenzelfde termijn van vier jaar te rekenen vanaf het verlijden van de 
authentieke akte en dienen in stand te worden gehouden. 
 
Onder “bebouwen” wordt verstaan het oprichten van kantoorgebouwen. Het is de kopers niet toegelaten 
om  verharde terreinoppervlakte (zoals oppervlakte voor activiteit in openlucht, voor parkings) aan te 
leggen. 

Indien aan de hiervoor vermelde bouw- en ingebruiknameverplichting niet werd voldaan zullen de kopers 
van rechtswege, na een voorafgaande ingebrekestelling, aan Leiedal een schadevergoeding verschuldigd 
zijn van 50 € per dag vertraging in de nakoming van deze verplichtingen, onverminderd de toepassing van 
andere clausules in deze akte voorzien. Het bedrag van 50 € wordt jaarlijks automatisch aangepast aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen.

Onder de voorwaarde dat dit toegelaten is door de geldende reglementen (wetten, decreten, 
bestemmingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen) en door de vergunningverlenende besturen, is er 
slechts één bedrijfswoning op het bij deze verkochte goed toegelaten.
Deze bedrijfswoning maakt integrerend deel uit van het geheel. Aldus mag de bedrijfswoning niet 
afzonderlijk vervreemd worden.

4.3 Schetsontwerp - Bouwplannen
De vestiging van de kopers op het bedrijventerrein en de verkoop van een perceel, kunnen door Leiedal 
steeds afhankelijk worden gesteld van het voorleggen door de kopers van een schetsontwerp met 
aanduiding van de voorgenomen bebouwing en terreininrichting.  Dit schetsontwerp moet opgemaakt 
worden volgens de richtlijnen van Leiedal.

Vooraleer de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning langs de Stad Waregem in te dienen, dienen de 
kopers de bouwplannen aan  Leiedal ter goedkeuring voor te leggen.  Dit laatste dient te gebeuren vanuit 
de bekommernis van Leiedal om een kwalitatieve, harmonische en duurzame ruimtelijke en architecturale 
invulling van het betreffend bedrijventerrein.  De kopers zullen rekening houden met de opmerkingen, 
suggesties, eisen die terzake door Leiedal worden geformuleerd.

Voor de goede orde wordt duidelijk gesteld dat goedkeuring vanwege Leiedal met schetsontwerp en/
of bouwplannen geen garantie inhoudt dat een vergunning vanwege de bevoegde stedenbouwkundige 
instanties zal bekomen worden.  In ieder geval kan Leiedal niet aansprakelijk worden gesteld, en ten aanzien 
van de kopers tot geen enkele vergoeding gehouden worden, indien de bevoegde besturen een vergunning 
zouden weigeren, of andere en/of bijkomende (strengere) voorwaarden aan de kopers zouden opleggen.
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Artikel 5

Bij niet naleving van de voorwaarden tot gebruik opgenomen in deze overeenkomst zijnde onder meer 
doch niet beperkt tot: 
(Type: inbreuken op gestelde termijnen, vertraging in uitvoering, ...)
•	 het niet aanvangen en/of voltooien van de bouw- en uitrustingswerken binnen de termijnen zoals 

voorzien in artikel 4.2, Titel 1 van deze voorwaarden of in de Bijzondere Voorwaarden van onderhavige 
akte,

•	 het niet aanvangen van de economische activiteit(en), binnen de termijn(en) zoals bepaald in artikel 4.2 
Titel 1 van deze voorwaarden of in de Bijzondere Voorwaarden van onderhavige akte,

•	 de staking van de economische activiteit,
•	 niet betaling van de aan Leiedal verschuldigde vergoeding in de gevallen vermeld onder artikel 7 Titel 1, 

en uiteengezet onder Titel 2 hierna,

(Type: inbreuken op bepaalde verplichtingen, ...)
•	 de overschrijding van de gestelde maximum grondinname voor de bedrijfswoning,
•	 het voorzien van een bedrijfswoning zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Leiedal,
•	 de niet naleving van de minimale en de overschrijding van de maximale bezettingscoëfficiënten,
•	 de niet naleving van de inplantingsvoorschriften zoals uiteengezet in hierna,
•	 de niet naleving van de minimale achteruitbouwstroken,
•	 het niet aanleggen en het niet behouden van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein met 

uitzondering van de Zone Kantoren & Diensten,
•	 het verrichten van de handelingen vermeld in artikel 7, Titel 1 (vervreemding, vestiging zakelijke rechten, 

….), zonder de vereiste voorafgaande toelating van Leiedal, 

zal Leiedal automatisch en van rechtswege gerechtigd zijn op een minimale schadevergoeding: 
•	 hetzij € 50 per dag voor de duur van de overtreding/vertraging
•	 hetzij € 15.000 per inbreuk 
Voormelde bedragen worden jaarlijks op de verjaardag van de authentieke akte geïndexeerd.

Voormelde schadevergoeding sluit de toepassing niet uit: 
•	 van het recht van terugkoop, bedoeld in hiernavolgend artikel 6 van Titel 1 van deze voorwaarden.
•	 van andere sancties en andere (schade)vergoeding vermeld in deze voorwaarden.

Artikel 6 Terugkooprecht

1. In geval de kopers en/of hun algemene rechtsopvolgers en/of hun - door Leiedal - vooraf toegelaten 
(bijzondere) rechtsopvolger(s):
a. de volledige grond en de opstallen dan wel een substantieel deel van de grond gedurende meer dan 

twee jaar niet gebruiken of voor een andere bedrijvigheid gebruiken dan voor de bedrijvigheid vermeld 
in artikel 4.1.;

b. voor de volledige grond dan wel voor een substantieel deel van de grond de onderhavige voorwaarden 
van gebruik niet naleven;

c. de sectorale regelgeving schenden die op hen van toepassing is, en als daardoor ernstige hinder voor 
de overige bedrijven van het bedrijventerrein wordt veroorzaakt, waardoor een normaal beheer van het 
bedrijventerrein niet meer mogelijk is; 

dan zal Leiedal (of haar rechtsopvolger), de bij deze verkochte goederen overeenkomstig art. 26 en 
volgende van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012 kunnen terugkopen in de hierna gestelde 
voorwaarden. Leiedal of haar rechtsopvolger worden hierna genoemd “Leiedal”.
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Nadat Leiedal één van de hierboven vermelde schendingen heeft vastgesteld zal zij bij aangetekende 
brief de kopers en/of hun algemene rechtsopvolgers en/of hun  vooraf toegelaten (bijzondere) 
rechtsopvolger(s), uiterlijk binnen een periode van tien jaar nadat ze kennis heeft gekregen van een feit 
dat haar toelaat de terugkoop te vorderen, aanmanen deze binnen één jaar op definitieve wijze ongedaan 
te maken.

Als Leiedal vaststelt dat er na het verstrijken van de termijn van één jaar, vermeld in het eerste lid, nog 
altijd of opnieuw sprake is van een schending van de verplichtingen zal zij tot de terugkoop kunnen 
overgaan, uiterlijk binnen de termijn van één jaar.

2. De terugkoop van de grond zal gebeuren tegen de prijs van de eerste verkoop, aangepast aan de 
schommelingen van de index van de consumptieprijzen. Als voordien reeds een verkoop werd toegestaan 
door Leiedal, zal de terugkoop plaatsvinden tegen de prijs van de laatste verkoop waarvoor toestemming 
gegeven werd, aangepast aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen.
De opstallen, met uitzondering van het materieel en de outillage die de gebruiker toebehoren en op de 
grond zijn gelegen, worden teruggekocht tegen de venale waarde van die opstallen op het moment van 
de terugkoop. De venale waarde van de opstallen wordt bepaald door een expert-schatter. Die wordt 
in onderling overleg aangewezen door Leiedal en door de eigenaar van de opstallen. Als beiden het 
niet eens raken, wijzen ze elk een expert-schatter aan. Die expert-schatters zullen in onderling overleg 
een derde expert-schatter aanwijzen en gezamenlijk de venale waarde vaststellen. Alle kosten van de 
vaststelling van de venale waarde worden gedragen door de eigenaar van de opstallen.  Alle betrokkenen 
zijn ertoe gehouden de nodige medewerking te verlenen om de venale waarde vast te stellen.
Daarnaast zal Leiedal eveneens de eventuele kosten van opmeting en de kosten van het verlijden van de 
akte ten laste nemen.

3. Leiedal zal het terugkooprecht ook kunnen uitoefenen voor een gedeelte van de oorspronkelijk verkochte 
gronden, meer bepaald de niet benutte gronden of de gronden waarvoor de gebruiksvoorwaarden niet 
worden nageleefd. Zij zal daarvan de afsplitsing kunnen vorderen.

4. Voor het geval Leiedal zou gebruik maken van het hierbij bedongen recht van terugkoop, verbindt Leiedal  
zich tegenover de kredietinstellingen/ kredietverstrekkers die kredieten zouden hebben toegestaan, 
met als waarborg een hypothecaire inschrijving op het aangekochte goed, aan deze kredietinstellingen/ 
kredietverstrekkers de sommen te betalen die hen door de koper(s) in deze zouden verschuldigd zijn, 
en dit tot beloop van de koopsom door Leiedal te betalen voor de terugkoop.  Er wordt uitdrukkelijk 
bedongen dat geen afbreuk kan gedaan worden aan de wettelijke voorschriften die de prioriteit van 
bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen regelen.

5. De overeenkomstig artikel 6, 2 door Leiedal verschuldigde terugkoopprijs zal slechts betaalbaar zijn op het 
ogenblik dat Leiedal een bodemattest heeft bekomen waaruit blijkt: 
hetzij indien het een niet risico-overdracht betreft dat er geen gegevens beschikbaar zijn met 
betrekking tot het bij deze overeenkomst verkochte goed of dat dit goed niet is opgenomen in het 
grondeninformatieregister ; 
hetzij indien het een risico-overdracht betreft dat dit goed niet is opgenomen in het 
grondeninformatieregister  of een bodemattest wordt voorgelegd waaruit blijkt dat niet tot sanering dient 
te worden overgegaan of waarbij de saneringsverplichting is nagekomen. 

Daarbij zal de volgende procedure worden gevolgd:

a. 
Indien de overdracht aanzien dient te worden als niet risico-overdracht in de zin van artikel 2 en 101 van 
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het bodemdecreet van 27 oktober 2006, waarbij, voor zoveel als nodig,  conventioneel ook de uitoefening 
van het recht van terugkoop als een overdracht in de zin van het bodemdecreet wordt beschouwd, zal de 
overdrager een bodemattest overmaken aan Leiedal waaruit blijkt dat: hetzij geen gegevens beschikbaar 
zijn, hetzij het onroerend goed niet is opgenomen in het grondeninformatieregister, hetzij vastgesteld wordt 
dat niet dient te worden overgegaan tot sanering.

b.
Indien de overdracht aanzien dient te worden als een risico-overdracht in de zin van artikel 102 e.v. van 
hetzelfde decreet, waarbij voor zoveel als nodig, conventioneel ook de uitoefening van het recht van 
terugkoop als een overdracht in de zin van het bodemdecreet wordt beschouwd, zal de overdrager een 
oriënterend bodemonderzoek overmaken aan OVAM en Leiedal dat ten hoogste 1 jaar oud mag zijn en 
waaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging die de bodemsaneringsnormen 
overschrijdt of dreigt te overschrijden.

De overdrager dient binnen de 2 maanden na uitoefenen van recht van terugkoop, de stopzetting van de 
risico inrichting te melden aan OVAM, vergezeld van een oriënterend bodemonderzoek overeenkomstig 
artikel 32 van het bodemdecreet. Bij gebreke aan melding zal een dwangsom van 500,00 euro / dag 
verschuldigd zijn aan Leiedal.

De overdrager wordt aangemaand het bodemattest of in voorkomend geval het oriënterend onderzoek 
binnen de 2 maanden uitoefenen van het recht van terugkoop over te maken aan OVAM en Leiedal.

Bij gebreke daaraan wordt Leiedal gemachtigd in het eerste geval het bodemattest zelf aan te vragen en in 
het tweede geval in naam en voor rekening van de overdrager het oriënterend onderzoek te laten uitvoeren, 
kosten lastens de overdrager.

Indien uit het bodemattest blijkt dat het onroerend goed is opgenomen in het grondeninformatieregister 
of indien uit het oriënterend onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn van bodemverontreiniging die 
de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden zal de overdrager, na daartoe door 
OVAM te zijn aangemaand, binnen de maand opdracht geven tot het uitvoeren van een beschrijvend 
bodemonderzoek. 

Indien de overdrager binnen de 2 maanden hieraan geen gevolg geeft, of indien de overdrager gedurende 
meer dan één maand in gebreke blijft de betaalstaten van de aangestelde bodemdeskundige te vereffenen, 
of indien de werkzaamheden ingevolge de eigen houding van de overdrager abnormaal worden vertraagd, 
wordt Leiedal, na vruchteloze ingebrekestelling terzake, gemachtigd in naam en voor rekening van de 
overdrager opdracht te geven tot beschrijvend bodemonderzoek over te gaan, kosten lastens de overdrager.

Indien OVAM besluit tot een saneringsplicht lastens de overdrager zal de overdrager binnen de maand 
opdracht geven tot het opstellen van een bodemsaneringsproject.

Indien de overdrager binnen de 2 maanden hieraan geen gevolg geeft, of indien de overdrager gedurende 
meer dan één maand in gebreke blijft de betaalstaten van de aangestelde bodemdeskundige te vereffenen, 
of indien door de eigen houding van de overdrager de werkzaamheden abnormaal worden vertraagd, wordt 
Leiedal, na vruchteloze ingebrekestelling terzake, gemachtigd in naam en voor rekening van de overdrager 
het bodemsaneringsproject te laten uitvoeren kosten lastens de overdrager.

De overdrager verbindt er zich toe binnen de 2 maanden na de conformverklaring van het 
bodemsaneringsproject opdracht te geven tot het uitvoeren van de bodemsaneringswerken en deze binnen 
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redelijke termijn af te werken.
Indien de overdrager binnen de 2 maanden hieraan geen gevolg geeft, of indien de overdrager gedurende 
meer dan één maand in gebreke blijft de betaalstaten van de aangestelde bodemsaneringsfirma’s te 
vereffenen, of indien door de eigen houding van de overdrager de werkzaamheden abnormaal worden 
vertraagd, wordt Leiedal, na vruchteloze ingebrekestelling terzake, gemachtigd in naam en voor rekening 
van de overdrager de saneringswerkzaamheden uit te voeren, kosten lastens de overdrager.

In ieder geval zal Leiedal de overeenkomstig artikel 6, 2 verschuldigde vergoeding in bewaring geven bij 
de Deposito – en Consignatiekas. Leiedal zal deze vergoeding kunnen aanwenden voor de financiering 
van alle kosten verbonden aan het uitvoeren van het oriënterend onderzoek, beschrijvend onderzoek, 
bodemsaneringsproject en bodemsaneringswerken. 
Nadat alle door OVAM in het kader van de sanering bevolen werken werden uitgevoerd, zal in voorkomend 
geval het saldo van de vergoeding worden uitbetaald aan de kopers of hun rechtverkrijgenden.

In het geval deze vergoeding niet alle kosten verbonden aan het uitvoeren van deze kosten dekt, zullen 
de overdragers of hun rechtverkrijgenden, het verschil tussen de beide aan Leiedal verschuldigd zijn. De 
overdragers of hun recht verkrijgenden zullen dit verschil op eerste verzoek aan Leiedal betalen, mits 
voorlegging van de nodige stukken.

Leiedal heeft het recht zonder kosten af te zien van recht van  terugkoop indien op enig ogenblik lopende 
voormelde procedure blijkt dat de kosten voor de sanering hoger zullen liggen dan de inkoop of optieprijs. 
Alle hiervoor gemaakte kosten zijn in ieder geval definitief ten laste van de eigenaars, indien zij als 
saneringsaansprakelijke worden weerhouden.

Artikel 7 Doorverkoop

1. Het is de kopers of hun rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) niet toegelaten om zonder het voorafgaand 
schriftelijk akkoord van Leiedal, het bij deze overeenkomst verkochte goed met inbegrip van de erop 
opgerichte gebouwen en opstallen, geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen om niet of 
onder bezwarende titel, er gebruiks- of genotsrechten op toe te kennen of het te bezwaren met om het 
even welk zakelijk recht of te verzaken aan het recht van natrekking zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Leiedal.

Onder verkoop of overdracht om niet of onder bezwarende titel wordt verstaan elke overdracht van enig 
zakelijk recht van het bij deze overeenkomst verkochte goed, geheel of gedeeltelijk, ongeacht onder welke 
benaming of onder welke vorm ook. Bij wijze van voorbeeld en op niet-limitatieve wijze kunnen worden 
vermeld: verkoop, leasing, schenking, verdeling, ruiling, inbreng in vennootschap, splitsing en fusie van 
vennootschappen.

De toestemming wordt gevraagd bij aangetekende brief waarbij minstens het ontwerp van akte en de 
omschrijving van de economische activiteit die op het goed zal worden uitgeoefend, worden gevoegd.
Leiedal delen hun beslissing mee binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat ze het 
verzoek om de voorafgaande toestemming hebben ontvangen. Als binnen de termijn de beslissing niet is 
meegedeeld, wordt de toestemming geacht verleend te zijn onder de voorwaarden van artikel 7, 2 hierna.

De kopers zullen, naar aanleiding van de aanvraag tot het schriftelijk akkoord vanwege Leiedal, steeds een 
vergoeding aan Leiedal verschuldigd zijn in de gevallen en onder de voorwaarden, zoals uiteengezet in 
Titel 3 hierna.

2. Indien de akte, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een zakelijk recht moet zij alle vermeldingen 
bevatten opgenomen in de artikelen 4 en 6 van deze overeenkomst. Zij dient eveneens een beding in te 
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houden dat de rechtsopvolgers, rechtsverkrijgers of medecontractanten, perfect kennis hebben van de 
onderhavige voorwaarden, dat – in voorkomend geval – zij volledig gesubrogeerd worden in alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten, dat zij zich verbinden tot een stipte en integrale uitvoering ervan 
en dat zij op hun beurt deze verkoopvoorwaarden integraal zullen opleggen aan de partijen met wie zij 
contracteren, hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers  ten welke titel ook. 

Indien de akte, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op de vestiging van een persoonlijk genotsrecht, 
zal zij verplicht inhouden:

•	 de overname van art. 31 van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012, dat bepaalt:
“Als de gronden of daarop opgerichte opstallen ter beschikking gesteld worden aan andere gebruikers 
door huur, of andere vergelijkbare persoonlijke gebruiks- of genotsrechten, moet in de overeenkomst 
waarbij het gebruiks- of genotsrecht aan de gebruiker wordt verleend, worden voorzien in :
1° de verplichting van de gebruiker om de gronden en opstallen aan te wenden voor de in de 
voorafgaande akten omschreven economische bedrijvigheid;
2° de algemene voorwaarden voor het gebruik;
3° eventueel de verplichting om over te gaan tot de bebouwing en exploitatie van het terrein of 
opstallen en de termijn waarin die verplichtingen gerealiseerd moeten worden;
4° een verwijzing naar dit artikel; 
5° een overname van het bepaalde in artikel 33.
De eigenaar of titularis van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik, die de gronden of de 
daarop opgerichte opstallen ter beschikking heeft gesteld, draagt de verantwoordelijkheid voor het 
naleven door de gebruiker van de vereisten, vermeld in het eerste lid. Hij kan zich niet beroepen op de 
nalatigheden van de gebruikers om zich tegen de uitoefening van het recht van terugkoop of het recht 
van wederovername te verzetten. Het recht van terugkoop of recht van wederovername kan bij de 
uitoefening door de begunstigde ervan beperkt worden tot het perceel van de nalatige gebruiker.”;

•	 een overname van art. 33 van dat decreet, dat bepaalt:
“De gebruiks- of genotsrechten die door de eigenaar of door de houder van het recht van opstal, 
erfpacht of vruchtgebruik aan derden zijn toegekend, nemen bij de uitoefening van het recht van 
terugkoop of van het recht van wederovername van rechtswege een einde zonder dat daarvoor 
vanwege de begunstigde van het recht van terugkoop of van het recht van wederovername een 
vergoeding verschuldigd is. De begunstigde van het recht van terugkoop of van het recht van 
wederovername die het recht uitoefent, kan evenwel beslissen om de gebruiks- of genotsrechten te 
handhaven die door de eigenaar of door de houder van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik 
toegekend zijn.”;

•	 dat de gronden en opstallen moeten aangewend worden voor de in de vooraf aan de akten 
omschreven economische activiteit en overeenkomstig de algemene voorwaarden voor het gebruik, 
waarvan de doorkoper verklaart kennis te hebben ze te zullen naleven en dat hij/zij op hun beurt 
deze verkoopvoorwaarden integraal zullen opleggen aan de partijen met wie zij contracteren, hun 
rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers ten welke titel ook.

Artikel 8 Recht van voorkoop

Wanneer de kopers de intentie hebben of verplicht zijn het bij deze overeenkomst verkochte goed geheel 
of gedeeltelijk te verkopen aan een derde, dan zal Leiedal een recht van voorkoop op dit (deel van het) goed 
genieten.  

In dit verband verbinden de kopers zich ertoe Leiedal bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding te 
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informeren over de prijs en de andere voorwaarden waaraan de derde bereid is dit (deel van het) goed te 
kopen. 

Leiedal zal haar recht van voorkoop moeten uitoefenen binnen de 30 werkdagen na ontvangst van het 
voormeld aangetekend schrijven met ontvangstmelding

Indien Leiedal haar recht van voorkoop binnen de gestelde termijn uitoefent, dan zullen de kopers 
het betrokken (deel van het) goed verkopen aan Leiedal tegen de door de derde aangeboden prijs en 
voorwaarden, zoals deze aan Leiedal werden meegedeeld.

Indien de kopers het betrokken (deel van het) goed niet binnen een redelijke termijn aan de derde verkopen 
tegen de prijs en de voorwaarden die aan Leiedal werden meegedeeld, dan dient de hierboven vermelde 
procedure te worden hernomen.

Onverminderd andere sancties, zullen de kopers of hun rechtverkrijger(s)/rechtsopvolger(s), bij miskenning 
van het recht op voorkoop van Leiedal, gehouden zijn tot vergoeding van alle door Leiedal hierdoor geleden 
schade en gemaakte kosten.

Artikel 9 Herstelling van het openbaar domein – bankgarantie op eerste 
verzoek

9.1 Herstelling van het openbaar domein
Ingeval het openbaar domein, in het bijzonder de aangelegde Openbare Zijbermen, door de kopers (of hun 
aannemer) zouden worden beschadigd (vb. naar aanleiding van het uitvoeren van de bouwwerken of het 
aanleggen van de toegang tot het bij deze overeenkomst verkochte goed), zal Leiedal aan een aannemer 
opdracht geven om de herstellingwerken uit te voeren.  De kosten hiervan vallen volledig en uitsluitend ten 
laste van de kopers en zullen hen worden gefactureerd.  De facturen dienen betaald te worden binnen de 
dertig dagen.  Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zal op het verschuldigd bedrag van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd zijn, onverminderd andere sancties elders 
voorzien.

9.2 Bankgarantie op eerste verzoek
Tot waarborg dat de hiervoor in dit artikel vermelde herstellingskosten van het openbaar domein door de 
kopers zullen betaald worden, verbinden de kopers er zich onvoorwaardelijk toe om “een bankgarantie op 
eerste verzoek” te stellen, in het voordeel van Leiedal.  Het bedrag van de bankgarantie op eerste verzoek zal 
door Leiedal bepaald worden op basis van kostenramingen.
De bankgarantie dient zo gesteld :
•	 Dat Leiedal ten allen tijde het recht heeft om een andere begunstigde aan te duiden (in voorkomend geval 

zal de Stad Waregem als begunstigde van de bankgarantie worden aangeduid).
•	 Dat het bedrag zonder voorbehoud en op eerste verzoek door de kredietinstelling wordt vrijgegeven 

na het verstrijken van de betalingstermijn voor de facturen van de herstellingskosten van het openbaar 
domein, hiervoor in dit artikel vermeld.

•	 Dat ze in stand wordt gehouden tot op het ogenblik dat Leiedal, of de aangeduide begunstigde (stad 
Waregem) zich akkoord verklaard heeft, met de herstelling, en uiterlijk tot drie jaar na de datum waarop de 
bouwvergunning voor vermelde werken werd bekomen.

Het origineel van de bankgarantie op eerste verzoek moet overhandigd worden aan Leiedal of aan de 
door haar aangeduide begunstigde, uiterlijk bij het indienen door de kopers van de eerste aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voor het bij deze overeenkomst verkochte goed.
Leiedal of de door hem aangeduide titularis kan aan alle afspraken in dit artikel vermeld verzaken.
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Artikel 10

Het niet uitoefenen door Leiedal in het verleden of in de toekomst van één van de rechten of een gedeelte 
ervan, zoals vermeld in deze voorwaarden, kan nooit beschouwd worden als een afstand om dergelijk recht 
of een gedeelte ervan uit te oefenen.

Artikel 11

Alle kosten, opmetingskosten, rechten en erelonen voor het opmaken en het verlijden van huidige 
authentieke akte zijn ten laste van de kopers.

Artikel 12

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.  
Voor alle geschillen betreffende onderhavige overeenkomst is uitsluitend de Rechtbank van Kortrijk 
bevoegd.

TITEL 2: BEHEER EN BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT

Artikel 13

Verwijzend naar Deel I, Titel 1, art. 3 (“Openbare voorzieningen”) verbinden de kopers en hun 
rechtsopvolger(s)/rechtverkrijger(s) zich ertoe om bij te dragen in de kosten van het onderhoud van de 
Openbare Zijbermen en van de Groene Strip, volgens de hierna uiteengezette regeling.

Regeling
1. De bijdrage in het onderhoud van de Openbare Zijbermen en de Groene Strip is jaarlijks verschuldigd. 

Leiedal zal aan een aannemer opdracht geven om het onderhoud uit te voeren.

2. De jaarlijkse bijdrage is aan Leiedal verschuldigd.
Leiedal heeft evenwel steeds het recht om de zorg voor het onderhoud over te dragen aan een derde.
Ondermeer bestaat de mogelijkheid dat, na een nog niet nader bepaalde termijn, de stad Waregem in 
plaats van Leiedal de zorg voor de uitvoering van het onderhoud van de Openbare Zijbermen en 
de Groene Strip op zich zal nemen (vb. na overdracht van de Openbare Zijbermen door Leiedal aan de 
gemeente).

3. In het geval dat Leiedal de zorg voor het onderhoud aan een derde overdraagt, zal de jaarlijkse bijdrage 
door de kopers, hun rechtsopvolger(s)/rechtverkrijger(s) verder verschuldigd zijn aan deze derde. De 
kopers, hun rechtsopvolger(s)/rechtsverkrijger(s) verklaren zich hiermee zonder voorbehoud akkoord.

4. Bedrag. De bijdrage door de kopers en de wijze waarop de bijdrage berekend wordt, zal in een later 
stadium bepaald worden. Het bedrag van de bijdrage zal jaarlijks automatisch aangepast worden aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen.  
Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 0,50/m²/jaar (excl. BTW) voor de Zone KMO en 
€ 1,50/m²/jaar (excl. BTW) voor de Zone Kantoren & Diensten op basis van de totale oppervlakte van het 
verkochte goed en zal jaarlijks geïndexeerd worden met als referentieperiode juni 2014.

5. De bijdrage is verschuldigd door de kopers, hun rechtsopvolgers(s)/ rechtverkrijger(s) vanaf de afwerking 
van het openbaar domein, in het bijzonder vanaf de voorlopige overname en aanvaarding door Leiedal 
van de aanlegwerken van de Openbare Zijbermen en de Groene Strip.
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6. Betaling. De bijdrage is jaarlijks te betalen.
De bijdrage zal één maal per jaar aan de kopers, hun rechtsopvolger(s)/ rechtverkrijger(s) worden 
gefactureerd. De factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van 
niet betaling van het verschuldigd bedrag binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd zijn, onverminderd andere sancties elders vermeld.
De betaling dient te gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van Leiedal of van de derde 
(aan wie de zorg voor de uitvoering van het onderhoud door Leiedal werd overgedragen). Voor het eerste 
jaar zal de bijdrage door de kopers, hun rechtsopvolger(s)/rechtverkrijger(s) verschuldigd zijn pro rata 
het aantal maanden van het nog te lopen jaar. Een begonnen maand wordt als een nog te lopen maand 
gerekend.

7. Duur: de bijdrage is door de kopers, hun rechtsopvolger(s)/ rechtverkrijger(s) verschuldigd tot zolang 
het onderhoud van de Openbare Zijbermen en de Groene Strip wordt uitgevoerd hetzij in opdracht van 
Leiedal, hetzij in opdracht van een derde (aan wie de zorg voor de uitvoering van het onderhoud door 
Leiedal werd overgedragen).

Leiedal of de derde hebben steeds het recht om hieraan een einde te stellen,  zonder hiervoor enige 
aansprakelijkheid te dragen of tot enige vergoeding verschuldigd te zijn.
Vanaf het ogenblik dat aan de kopers, hun rechtsopvolger(s)/ rechtverkrijger(s) kennis wordt gegeven dat 
het onderhoud van de Openbare Zijbermen en de Groene Strip niet meer in opdracht van hetzij Leiedal, 
hetzij een derde (aan wie de zorg voor de uitvoering van het onderhoud door Leiedal werd overgedragen) 
wordt uitgevoerd, vervalt de verplichting tot bijdrage en zullen de kopers, hun rechtsopvolger(s)/
rechtverkrijger(s) zelf op eigen kosten moeten instaan voor het in stand houden en onderhoud van de 
Openbare Zijbermen en de Groene Strip, gelegen langs het perceel.

TITEL 3: AAN LEIEDAL VERSCHULDIGDE VERGOEDING 
INGEVAL VAN VERVREEMDING,  VESTIGING ZAKELIJKE 
RECHTEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN, VERHURING, ... 

Artikel 14

1. Het zijn de kopers of hun rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) niet toegelaten om zonder het 
voorafgaand schriftelijk akkoord van Leiedal, het bij deze overeenkomst verkochte goed met  inbegrip 
van de erop opgerichte gebouwen en opstallen, geheel of gedeeltelijk:

1.1  te vervreemden om niet of onder bezwarende titel. Onder vervreemding om niet of onder 
bezwarende titel wordt verstaan elke eigendomsoverdracht van het bij deze overeenkomst verkochte 
goed, dit ongeacht onder welke benaming of onder welke vorm ook.  Bij wijze van voorbeeld en op 
niet-limitatieve wijze kunnen worden vermeld: alle gevallen van verkoop, schenking, verdeling, ruiling,  
inbreng in vennootschap, splitsing en fusie van vennootschappen, …

1.2  te bezwaren met eender welk zakelijk recht of te verzaken aan het recht van natrekking

1.3  te bezwaren met eender welk persoonlijk gebruiks- of genotsrecht. In dit verband wordt verwezen 
naar hetgeen eerder werd uiteengezet onder titel 1, artikels 6, 7 en 8.

Tevens zullen de kopers hun rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) aan Leiedal een vergoeding verschuldigd 
zijn waarvan de regeling hierna wordt omschreven.
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2. Regeling
2.1 Aanvraag tot schriftelijk akkoord  - Basisvergoeding
De kopers, hun rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) zullen een aanvraag om het schriftelijk akkoord te 
bekomen dienen te richten aan Leiedal bij ter post aangetekende brief.

Ongeacht de beslissing die Leiedal ter zake zal nemen, zullen de kopers, hun rechtsverkrijger(s) of 
rechtsopvolger(s) voor het onderzoek en de behandeling van voormelde aanvraag, aan Leiedal, ter 
vergoeding van administratiekosten, een basisvergoeding verschuldigd zijn van:
•	 € 500 in de gevallen hiervoor vermeld onder 1.1. (vervreemding) en  1.2. (zakelijk recht), 
•	 € 1.000 in het geval hiervoor vermeld onder 1.3. (verhuring, leasing, soortgelijke, ...).
Het bedrag van deze vergoeding wordt jaarlijks automatisch aangepast aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, op de verjaardag van de authentieke akte.

2.2 Bijkomende vergoeding in bepaalde gevallen 
2.2.1. Vergoeding
Indien Leiedal haar recht van terugkoop (titel 1, art. 6) niet uitoefent of haar recht van voorkoop (titel 1, 
art.8) niet uitoefent, zullen als voorwaarde voor het schriftelijk akkoord, de kopers, hun rechtsopvolger(s) / 
rechtverkrijger(s) aan Leiedal, boven de basisvergoeding hiervoor onder 2.1. vermeld, nog een bijkomende 
vergoeding verschuldigd zijn.  
Deze bijkomende vergoeding is verschuldigd ingeval van vervreemding hiervoor onder 1.1. vermeld, en 
wordt als volgt bepaald:

2.2.1.1.  Bij vervreemding van een onbebouwd terrein: 
De verschuldigde vergoeding wordt als volgt berekend:  
15% x (aantal m2 verkochte opp.  x laatste door Leiedal gehanteerde verkoopprijs voor de zone Groenbek). 
Het bedrag van de laatst gehanteerde verkoopprijs wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd op de verjaardag 
van de authentieke akte. 

2.2.1.2. Bij vervreemding van een bebouwd terrein:
Er is een bijkomende vergoeding verschuldigd van 500 euro.  Dit bedrag wordt automatisch geïndexeerd en 
dit telkens op de verjaardag van de authentieke akte.
Deze bijkomende vergoeding is niet verschuldigd ingeval van inbreng, fusie en splitsing welke plaatsvinden 
tussen vennootschappen waarvan duidelijk aangetoond wordt dat ze behoren tot dezelfde groep.

2.2.2. Betaling
De onder 2.1. en 2.2. bedoelde basisvergoeding en bijkomende vergoeding dienen betaald te worden 
binnen de 10 dagen na  schriftelijke vraag van Leiedal, en uiterlijk vóór het verlijden van de betreffende 
overeenkomst of akte van eigendomsoverdracht.  
Onverminderd het feit dat de betaling van deze vergoeding geldt als voorwaarde tot het schriftelijk akkoord 
van Leiedal met de voorgenomen vervreemding, zal bij niet tijdige betaling op het verschuldigd bedrag van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd zijn.

TITEL 4.: CO2 NEUTRALITEIT

Artikel 15

15.1 ministerieel besluit 01 oktober 2007

De kopers verklaren, vóór het ondertekenen van de verbintenis tot aankoop, door Leiedal grondig te zijn 
geïnformeerd van de bepalingen, voorwaarden en repercussies van het Ministerieel Besluit van 01 oktober 
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2007, houdende de uitwerking van de CO2-neutraliteit op de bedrijventerreinen, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 15.10.2007, dat samen met eventuele latere wijzigingen van toepassing is op het 
alhier verkochte goed.

Voormeld Ministerieel Besluit, alsmede eventuele latere wijzigingen, wordt hierna kortweg genoemd 
“Ministerieel Besluit”.

De kopers ontslaan Leiedal en de instrumenterende notaris of ambtenaar van het aankoopcomité ervan om 
het Ministerieel Besluit aan de authentieke akte te hechten of de tekst mee over te schrijven.

15.2 CO2-neutraliteitsverplichting – resultaatsverbintenis

15.2.1. De kopers verbinden zich ertoe dat de “CO2-neutraliteit” op het verkochte goed ten allen tijde zal 
worden gegarandeerd volgens het Ministerieel Besluit.

15.2.2. De CO2-neutraliteitsverplichting is een essentiële contractverplichting en tevens resultaatsverbintenis 
in hoofde van de kopers.

De kopers zijn ten aanzien van Leiedal integraal verantwoordelijk voor de naleving ervan, ook door hun 
rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, eventuele gebruikers, e.d., aan wie zij de CO2-neutraliteitsverplichting 
dienen op te leggen, overeenkomstig het bepaalde in art. 8, titel 1 van de onderhavige voorwaarden.

De kopers zullen zich ten aanzien van Leiedal aan deze verantwoordelijkheid nooit kunnen onttrekken op 
grond van eventuele inbreuken vanwege hun rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, eventuele gebruikers, 
e.d.

15.2.3. De CO2-neutraliteitsverplichting van de kopers gaat in per 01 januari van het jaar dat volgt op het jaar 
waarin (het gebouw op) het verkochte goed door de kopers in gebruik wordt genomen of uiterlijk in gebruik 
dient te worden genomen.

Immers, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2. van titel 1 van de onderhavige voorwaarden, dient 
het verkochte goed in gebruik te worden genomen uiterlijk binnen de vier jaar na het verlijden van de 
authentieke koopakte m.b.t. het verkochte goed.

15.2.4. Aan de verplichting van CO2-neutraliteit kan worden voldaan op één van de volgende wijzen:
•	 de afname van groene stroom
•	 de productie van groene stroom door de kopers zelf ter plaatse of door deelname van de kopers in de 

productie van groene stroom op het terrein
•	 de aankoop en het gebruik van garanties van oorsprong
•	 de compensatie van de CO2-emissies tengevolge van het elektriciteitsverbruik door de aankoop van 

emissierechten
•	 de combinatie van de vorige vier mogelijkheden

15.3 Berekenings- en handelwijze te compenseren CO2-emissies
Het Ministerieel Besluit stelt aangaande de berekenings- en handelwijze m.b.t. de te compenseren CO2-
emissies in hoofdstuk III het volgende:

Artikel 6. §1 Als de onderneming ervoor opteert om aan de verplichting tot CO2-neutraliteit te voldoen 
door geheel of gedeeltelijk het elektriciteitsverbruik te compenseren voor de CO2-emissies, worden de te 
compenseren CO2-emissies per kalenderjaar en per onderneming, uitgedrukt in kg, als volgt berekend:
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het elektriciteitsjaarverbruik tijdens het voorgaande kalenderjaar minus de door het bedrijf afgenomen 
groene stroom in diezelfde periode minus de door het bedrijf zelf geproduceerde groene stroom in 
diezelfde periode, telkens uitgedrukt in kWh, vermenigvuldigd met de emissiefactor van het Vlaams 
fossiel elektriciteitspark, exclusief warmtekrachtkoppelinginstallaties en netgekoppelde stoomturbines, 
uitgedrukt in kg CO2/kWh.

§2 Voor toepassing van dit besluit geldt als emissiefactor van het Vlaams fossiel elektriciteitspark, een 
factor 0,6.

Artikel 7. §1 De resterende te compenseren CO2-emissies voor een bepaald jaar, vermeld in artikel 6, 
worden door de onderneming gecompenseerd door de aankoop van verhandelbare emissiekredieten.

§2 De verhandelbare emissiekredieten die hiervoor in aanmerking komen, zijn de projectgebonden 
internationale emissiekredieten van het soort emissiereductie-eenheid (ERU) of gecertificeerde 
emissiereductie-eenheid (CER), verleend overeenkomstig artikel 6 respectievelijk artikel 12 van het 
Protocol van Kyoto en de overeenkomstig het UNFCCC of het Protocol van Kyoto genomen besluiten.
§3 De verhandelbare emissiekredieten die een onderneming aankoopt om te voldoen aan de 
verplichting van CO2-neutraliteit, moeten gestort worden op de persoonstegoedrekening van het 
Vlaams Gewest bij het Nationaal Register.

§4 De onderneming kan een overschot aan gecompenseerde CO2-emissies overdragen naar een 
volgend jaar.

15.4 Jaarlijkse rapporteringsverplichting

Het Ministerieel Besluit stelt aangaande de rapporteringsverplichting in hoofdstuk IV het volgende:

Artikel 8. §1 Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op een jaar waarin de onderneming aan de 
CO2-neutraliteitsverplichting moet voldoen, rapporteert de onderneming aan de beheerder over de 
wijze waarop ze voldaan heeft aan de CO2-neutraliteit conform de bepalingen die zijn opgenomen in de 
voorwaarden van de verkoopsovereenkomst of een andere overeenkomst voor de terbeschikkingstelling 
van de kavel.

§2 In principe rapporteert de onderneming jaarlijks aan de beheerder door het contract van groene 
stroom voor te leggen dat ze heeft gesloten of door een bewijs van storting van verhandelbare 
emissiekredieten op het Nationaal Register voor te leggen of door de productie van groene stroom 
op de eigen bedrijfskavel aan te tonen of door een combinatie van die mogelijkheden, tenzij de 
ontwikkelaar heeft voorzien in andersluidende bepalingen in de verkoopsovereenkomst of een andere 
overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de kavel.

15.5 Sancties

Algemeen gesteld erkennen de kopers bij deze, gelet op het bepaalde in art. 15.2.2., dat elke inbreuk op de 
CO2-neutraliteitsverplichting een ernstige terkortkoming uitmaakt op hun contractverplichtingen.

Onverminderd de toepassing van andere bepalingen in onderhavige voorwaarden, zal in geval van inbreuk 
door de kopers op de CO2-neutraliteitsverplichting volgende regeling van toepassing zijn:

15.5.1. In geval voor een bepaald jaar de kopers op 31 maart niet strikt hebben voldaan aan de jaarlijkse 
rapporteringsverplichting, zoals hiervoor vermeld onder 15.4, dan zullen de kopers vanaf 01 april aan Leiedal 
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automatisch en van rechtswege een vergoeding verschuldigd zijn van minimaal 50 (vijftig) euro per dag tot 
zolang aan de rapporteringsverplichting voor dat jaar niet is voldaan.

Voormeld bedrag van 50 euro/dag wordt jaarlijks automatisch aangepast aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen.

Leiedal heeft steeds het recht om van de kopers de vergoeding te eisen van de reële schade indien deze 
meer bedraagt.

15.5.2. Aankoop voor rekening
Ingeval Leiedal vaststelt dat door de verkopers in een aangegeven jaar, waarvoor de verplichting tot CO2-
neutraliteit geldt, de verplichting tot CO2-neutraliteit niet werd gehaald, stelt hij deze bij aangetekend 
schrijven in gebreke om de maatregelen te treffen nodig voor het behalen van de CO2-neutraliteit en 
doet daarbij opgave van de hoeveelheid emissiekredieten die hij nodig acht om de CO2-neutraliteit voor 
het betrokken jaar te behalen. Indien de kopers binnen de 30 kalenderdagen vanaf de poststempel van 
voormelde aangetekende ingebrekestelling niet bewijzen dat zij de verplichting tot CO2-neutraliteit hebben 
gerealiseerd, heeft Leiedal een discretionair keuzerecht, maar niet de plicht, om voor rekening en risico van 
de gebruiker de emissiekredieten te kopen die nodig zijn voor het realiseren van de CO2-neutraliteit van 
de kopers voor het gegeven jaar. Daartoe verlenen de kopers een voor de duur van zijn verplichting tot 
CO2-neutraliteit onherroepelijk mandaat aan Leiedal om in eigen naam, maar voor rekening en risico van de 
kopers de hoeveelheid emissiekredieten te kopen die Leiedal opgegeven heeft in voormelde aangetekende 
ingebrekestelling. De kopers verzaken hierbij uitdrukkelijk aan ieder recht om de aankoopprijs die Leiedal 
betaalt voor de aankoop van de emissiekredieten te betwisten, behoudens in het geval van bedrog door 
Leiedal. De kopers zijn gehouden om op eerste schriftelijk verzoek van Leiedal de aankoopprijs van de 
emissiekredieten verhoogd met 5% ter vergoeding van de administratieve kosten van Leiedal voor de 
vaststelling, opvolging en remediëring van de niet-naleving van de verplichting tot CO2-neutraliteit, te 
betalen door storting of overschrijving op rekeningnummer (091-0110021-52) van Leiedal. De betaaltermijn 
is 15 kalenderdagen vanaf de datum van het schriftelijk verzoek van Leiedal. Bij gebreke van betaling binnen 
deze termijn zal de gebruiker automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, 
een interest verschuldigd zijn gelijk aan de interestvoet van toepassing onder de Wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Aangezien Leiedal niet de 
plicht heeft om gebruik te maken van zijn discretionair keuzerecht tot aankoop van emissierechten voor 
rekening en risico van Leiedal verzaakt Leiedal onherroepelijk aan ieder recht tot betwisting van of recht op 
schadevergoeding wegens de niet-uitoefening ervan door Leiedal. Het discretionair keuzerecht van Leiedal 
houdt geen beperking in voor Leiedal om bij niet naleving van de plicht tot CO2-neutraliteit naar zijn keuze 
andere middelen van gemeen recht aan te wenden.

15.5.3. Beding houdende verhaal ingeval van terugvordering van subsidies
Ingeval een subsidie geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd door subsidiërende overheid, omwille 
van de niet-naleving door de kopers van zijn verplichting tot CO2-neutraliteit, bezorgt Leiedal middels 
aangetekend schrijven kopie van de beslissing of het voornemen van de subsidiërende overheid aan de 
kopers met aanduiding van de niet-naleving van de plicht tot CO2-neutraliteit van de kopers die aanleiding 
geeft tot de terugvordering.
Indien de kopers van oordeel zijn dat de terugvordering door de subsidiërende overheid moet aangevochten 
worden, dienen zij daartoe een gemotiveerd standpunt over te maken aan Leiedal binnen de 15 dagen na 
de poststempel van voormeld aangetekend schrijven van Leiedal en binnen dezelfde termijn het bedrag 
van de terugvordering te storten op een geblokkeerde rekening op naam van de kopers. Tevens dienen de 
kopers binnen de 60 kalenderdagen de betwisting van de terugvordering daadwerkelijk te starten voor 
de administratieve of burgerlijke rechter. Bij gebreke hiervan worden de kopers onherroepelijk geacht te 
verzaken aan het recht om de terugvordering door de subsidiërende overheid of het doorrekenen van de 
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financiële last daarvan naar de kopers te betwisten.
Indien de terugvordering door de subsidiërende overheid gebaseerd is op de niet-naleving van de 
verplichting tot CO2-neutraliteit door meerdere kopers, geldt voorgaande regeling mutatis mutandis, waarbij 
het bedrag dat de individuele kopers gehouden zijn te storten op een geblokkeerde rekening bepaald wordt 
door de breuk met in de teller het bedrag van de terugvorderingen en in de noemer het aantal kopers wier 
schending van de verplichting tot CO2-neutraliteit aanleiding geeft tot de terugvordering.
Het bedrag gestort op de geblokkeerde rekening kan alleen na voorlegging van een definitieve gerechtelijke 
uitspraak of dading worden vrijgegeven voor overschrijving op de rekening van, al naar gelang de inhoud 
van de gerechtelijke uitspraak of de dading, de subsidiërende overheid of de kopers.
De kopers dienen verder op eigen kosten en risico de terugvordering te betwisten en de maatregelen in 
rechte of buiten rechte te treffen die zij daartoe passend achten. 
Indien de kopers de terugvordering door de subsidiërende overheid niet (tijdig) betwisten overeenkomstig 
het voorgaande, zijn zij onherroepelijk gehouden het bedrag van de terugvordering te storten of over 
te schrijven op het rekeningnummer (091-0110021-52) van Leiedal. Indien de terugvordering door de 
subsidiërende overheid gebaseerd is op de niet-naleving door meerdere kopers van de verplichting tot 
CO2-neutraliteit, geldt voorgaande regeling mutatis mutandis, waarbij het bedrag dat de individuele kopers 
gehouden zijn te storten op een geblokkeerde rekening bepaald wordt door de breuk met in de teller het 
bedrag van de terugvorderingen en in de noemer het aantal kopers wier schending van de verplichting tot 
CO2-neutraliteit aanleiding geeft tot de terugvordering.

15.5.4. De kopers zullen automatisch en van rechtswege, telkens op 31 mei van een bepaald jaar, aan 
Leiedal een vergoeding verschuldigd zijn van 15.000 (vijftienduizend) euro, indien zij op die datum niet het 
formeel (en ondubbelzinnig) bewijs kunnen voorleggen dat zij aan de CO2-neutraliteitsverplichting voor het 
voorgaande jaar m.b.t. het verkochte goed hebben voldaan.
Voormeld bedrag van 15.000 euro wordt jaarlijks automatisch aangepast aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
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BIJLAGEN

1. Volmachtverklaring voor aankoop emissierechten

VOLMACHT

Naam firma: _____________________________________
Adres (straat + nummer): __________________________
Postcode: _______________________________________
Gemeente: ______________________________________

Naam contactpersoon: _____________________________

Geeft volmacht aan Leiedal: 

om met de gestorte bedragen op de bankrekening 091-0110021-52
CER en/of ERU’s aan te kopen tegen de gemiddelde marktwaarden van de maand, volgend op de maand 
waarop de voorschotfacturen gestort werden.

Datum: ______________________

Ondertekening:

2. Volmachtverklaring voor opvragen elektriciteitsverbruik

VOLMACHT

Naam firma: _____________________________________
Adres (straat + nummer): __________________________
Postcode: _______________________________________
Gemeente: ______________________________________

Naam contactpersoon: _____________________________

Geeft volmacht aan Leiedal om de verbruiksgegevens van elektriciteit te raadplegen via NPS (Indexis) of enig 
ander systeem dat de meterstanden van op afstand kan inlezen en om het percentage groene stroom op te 
vragen via de VREG.

De volgende EAN nummers in kwestie zijn:

54144____________ 54144____________ 54144____________ 54144____________

54144____________ 54144____________ 54144____________ 54144____________

54144____________ 54144____________ 54144____________ 54144____________

Datum: ______________________

Ondertekening:
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Deel II: Inplantingsvoorschriften

1.  Zone KMO

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP blijven onverminderd van kracht en worden aangevuld 
met volgende bepalingen en voorwaarden:

1.1. Omgevingsaanleg - algemeen

De Kopers zijn verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de aanleg van de omgeving rondom de 
bedrijfsgebouwen. Een gedetailleerd plan van de omgevingsaanleg dient deel uit te maken van de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning.

De groenaanleg op het eigen terrein moet gerealiseerd zijn bij het inwerkingtreden van het bedrijf en 
uiterlijk tijdens het eerstvolgend plantseizoen. 

Als er een bedrijfswoning wordt gebouwd, dient ze binnen het volume van het bedrijfsgebouw gelegen te 
zijn, verplicht op de verdieping voorzien te worden en qua uiterlijk voorkomen geïntegreerd en in harmonie 
te zijn met de overige delen van het bedrijfsgebouw en aan de achterzijde van het bedrijfsgebouw voorzien 
worden.  Er kan in twee bouwlagen gewerkt worden waarbij maximaal 60 % van de woongelegenheid op 
het gelijkvloers mag georganiseerd worden. De koper dient tevens, onder zijn verantwoordelijkheid, ervoor 
te zorgen dat inkijk t.a.v. een naburige woning voorkomen wordt. De bedrijfswoning mag nooit afzonderlijk 
vervreemd worden.  

Ondergeschikte kantoren en bedrijfswoningen moeten volwaardig geïntegreerd worden in het 
globale volume van het gebouw. (Verlaagde) bijgebouwen voor- of zijwaarts van het eigenlijke 
bedrijfsgebouw zijn niet toegelaten. Indien de vloeroppervlakte ingenomen door kantoren, exporuimtes, 
gezondheidsinstellingen, ontvangstruimte,... meer dan 100 m² bedraagt, dient het gedeelte boven 100 m² op 
de verdieping georganiseerd worden.

1.2. Verplichte bouwlijnen langs Straat Oost 

Langs de Straat Oost moet tot op de Rooilijn gebouwd worden. 

1.3. Achteruitbouwstroken t.o.v. het openbaar 
domein langs Straat Noord en Straat Zuid 
(uiterste bouwgrenzen) – vrije zijstroken 
t.o.v. perceelsgrenzen niet palend aan het 
openbaar domein

•	 De aanleg van achteruitbouwstroken en vrije zijstroken dient te gebeuren door en op kosten van de 
kopers.

•	 Langs de Straat Noord en Straat Zuid geldt t.o.v. de Rooilijn een achteruitbouwstrook van minimum 5m. 
De achteruitbouwstroken mogen verhard worden.  

•	 De parkeerplaatsen moeten via de toegangswegen van het Goed ontsloten worden. Er mag niet 
rechtstreeks geparkeerd worden vanaf de openbare weg; het circuleren en manoeuvreren van en naar 
de parkeerplaatsen moet volledig op privaat domein gebeuren. 
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De achteruitbouwstroken worden op een verzorgde wijze aangelegd hetzij als circulatieruimte (verharding) 
met uitsluiting van parkings, hetzij als groenzone (combinatie van gras, bodembedekkers,...) of als een 
combinatie van beide.

In principe worden de vrije zijstroken aangelegd als groenstrook met gazon of bodembedekkers of als 
parking en/of circulatieruimte. Deze vrije stroken mogen worden verhard. De verharding dient uitgevoerd 
in een materiaal dat geen stofvorming geeft voor de omgeving (KWS of betonverharding, kleinschalige 
materialen vb betonklinkers, grasdalen,...). Deze stroken mogen niet gebruikt worden als stapelplaats - zelfs 
niet tijdelijk - en dienen zo aangelegd dat er permanent doortocht is ten behoeve van de brandbestrijding. 
De parkings worden bij voorkeur aangelegd in waterdoorlatende materialen.

Een bedrijf mag bedrijfsgebouwen oprichten tegen één zijperceelsgrens onder volgende voorwaarden:
•	 Het oprichten van bedrijfsgebouwen gebeurt tegen de oostelijke zijperceelsgrens.
•	 De muur tegen de perceelsgrens gebouwd heeft een brandweerstand van minstens één uur. 
•	 Er mogen geen vensters en openingen voorzien worden in de gevel die op de zijperceelsgrens wordt 

opgetrokken.

Volgende aanleg in de openbare zijbermen is voorzien door en op kosten van Leiedal:
•	 aanleg als groenstrook met gazon en hoogstammige bomen in Straat Noord en Straat Zuid. De exacte 

locatie van de bomen wordt bepaald door Leiedal op het ogenblik van aanleg;   
•	 planten van een lage haag te ontwikkelen tot hoogte circa 1 meter, op openbaar domein langsheen en 

ter hoogte van rooilijn. De haag wordt enkel onderbroken ter hoogte van de individuele oprit; 
•	 plaatsen van een staander per bedrijf met naamaanduiding. Dit ter hoogte van de oprit van het bedrijf. 

Dit zal op een uniforme wijze gebeuren voor alle bedrijven.

1.4. Afsluiting

Er worden bij voorkeur geen afsluitingen geplaatst. Indien de koper toch opteert om een afsluiting te 
plaatsen, dient dit te gebeuren overeenkomstig volgende regels:
•	 Draadafsluiting type gaas met ruitvormige mazen tussen palen en met bovenbuis;
•	 Maasgrootte 50 mm;
•	 Kleur afsluiting – palen en poorten zwart (Ral 9005);
•	 Op de rooilijn en op de zijperceelsgrens (gedeelte binnen de achteruitbouwzone): de koper mag een 

afsluiting plaatsen op de rooilijn tegen de aangeplante  haag. 
•	 Op de zijperceelsgrens (gedeelte buiten de achteruitbouwzone) en op de achterperceelsgrens: de koper 

mag een afsluiting plaatsen. 
•	 De hoogte van de afsluiting (bovenbuis) mag maximaal 2 meter bedragen.  

1.5. Externe materialen- en kleurgebruik

Er moet gestreefd worden naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de verschillende 
gebouwen. Dit dient onder meer te gebeuren door het volgende:
•	 het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;
•	 de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
•	 het gebruiken van een donkere grijswaarde (eventueel in combinatie met een lichtere grijswaarde in 

tweede orde);
•	 De buitenmuren en gevels van alle gebouwen dienen een esthetisch uitzicht te hebben en moeten 

uitgevoerd worden in de daartoe geschikte materialen;
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•	 Felle accentkleuren zijn niet toegelaten;
•	 Blinde gevels moeten afgewerkt worden in het materiaal van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt;
•	 Luifels of uitbouwen zijn enkel toegelaten indien ze deel uitmaken van het architecturaal concept en 

mede het architecturaal voorkomen bepalen;
•	 Constructies en bouwsystemen bestaande uit zichtbare betonkolommen met invoeging van 

betonelementen (klassieke landbouwloodsen en vlasschuren) zijn niet toegelaten;
•	 Het gebruik van gladde cellenbeton is enkel toegelaten als deze wordt geschilderd in een donkere 

grijswaarde of als er een donkergrijze crepy-bedekking op wordt aangebracht.
•	 De Bestaande Gebouwen dienen afgewerkt te worden met een kwaliteitsvolle gevelbekleding of crepy-

bedekking of dienen geschilderd te worden zodoende dat zij aan bovenstaande principes voldoen. De 
afwerking dient voltooid te zijn binnen de 4 jaar na het verlijden van de authentieke akte.

•	 Bij het geheel of gedeeltelijk behouden van de Spinnerij mag de bestaande bakstenen gevel behouden 
of vervangen worden in een roodbruine kleur. Bij een volledige sloop van de Spinnerij, dient evenwel 
aan de algemene bepalingen omtrent kleur en materiaalgebruik voldaan te worden. 

1.6. Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer

•	 De toegang tot het Goed moet genomen worden vanaf de Straat Noord, Straat Zuid, Straat Oost, Straat 
West of Erfstraat. Toegang nemen vanaf de Hoogmolenstraat is strikt verboden. 

•	 De toegangen tot het Goed moeten op minstens 20 meter gelegen zijn t.o.v. de aansluiting van twee 
openbare wegen. 

•	 De breedte van de toegang tot één perceel bedraagt ter hoogte van de rooilijn maximum 8 meter. 
•	 De toegang dient, vanaf de rand van de openbare rijweg tot aan de rooilijn worden aangelegd in grijze 

betonstraatstenen 220/110/100 mm in halfsteenverband.
•	 De toegang tot het perceel dient, ook tijdens de bouwfase, te geschieden via de plaats van de 

definitieve opritten.
•	 De kopers zijn verantwoordelijk voor de beschadiging van de Openbare Zijbermen en bomen en voor 

de uitvoering van de nodige herstellingen. 
•	 Het verplaatsen van OV-palen (openbare verlichtingspalen) en bomen is slechts in heel 

uitzonderlijke gevallen en mits voorafgaande toelating van Leiedal mogelijk. Als een verplaatsing 
van een OV-paal toch toegelaten wordt, dienen de kopers zich te richten tot de betrokken 
nutsvoorzieningmaatschappijen. De kosten van een eventuele verplaatsing van OV-palen of bomen 
zullen uitsluitend en volledig ten laste zijn van de kopers.

1.7. toegang tot het perceel

De uitvoeringsmodaliteiten voor de toegang tot het perceel worden hierna in detail weergegeven. 

•	 Voor de realisatie van de oprit dienen de boordstenen achter de straatgoot ter hoogte van de oprit 
verwijderd te worden. De straatgoot zelf dient behouden te blijven. 

•	 De opsluiting van de zijkanten van de oprit zelf dient te gebeuren met hetzelfde type boordsteen (type 
IA) als de boordstenen van de rijweg.  Er dienen gebogen boordstenen gebruikt te worden, voor de 
stralen zie de tekeningen hieronder. De opstand van de boordstenen dient geleidelijk over te gaan van 
de bestaande opstand ter hoogte van de rijweg naar nul ter hoogte van de rooilijn. De bovenkant van 
de boordstenen dient het niveau van de naastliggende zijbermen te volgen. Wanneer er een fietspad of 
wandelpad aanwezig is, dient dit fietspad of wandelpad behouden te blijven.  

•	 De haag op de perceelsgrens mag verwijderd worden over de breedte van de oprit. Aan de beide zijden 
van de oprit dient een houten paal met dwarssteun voorzien van hetzelfde type als de bestaande palen. 
De geleidingsdraden dienen terug opgespannen te worden. 
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1.8. Niveauverschillen

Op de percelen kunnen er hoogteverschillen voorkomen. Deze hoogteverschillen moeten op eigen terrein 
worden opgevangen, tenzij in gezamenlijk overleg met de aanpalende bedrijven een andere regeling wordt 
overeengekomen (schriftelijk akkoord). Nivelleringen dienen zo te gebeuren dat de afwatering van het 
volledige terrein naar de riolering verzekerd blijft.

1.9. Gescheiden rioolstelsel

•	 Het rioleringsstelsel van het bedrijventerrein wordt geconcipieerd als een gescheiden stelsel, met riolen 
voor de afvoer van hemelwater en riolen voor de afvalwaters.

•	 De kopers zijn verplicht rekening te houden met het gescheiden rioleringsstelsel en met de eisen van de 
milieureglementering ter zake en dienen hun privaat rioleringsstelsel daarop af te stemmen.    

•	 Alle gevolgen van het niet naleven van deze verplichting zijn ten laste van de kopers. De kopers dienen 
het afvalwater en het hemelwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbaar 
rioleringsstelsel. 
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1.10. Regenwaterreserves

Tenzij er door de bevoegde besturen of de brandweer grotere volumes zouden geëist worden, zijn de kopers 
verplicht op eigen terrein regenwaterreserves aan te leggen van minstens 20.000 liter. De kopers moeten 
deze reserves maximaal pogen te herbruiken binnen het bedrijfsgebouw (sanitair).

1.11. Logo’s & naamaanduiding

•	 Op de gevels van de gebouwen mag de naam of het logo van het bedrijf worden aangebracht (losse 
letters of panelen op de gevel en niet boven op het gebouw.).

•	 Lichtbakken zijn niet toegelaten.
•	 Reclame is eventueel wel toegelaten in nissen of achter glas.
•	 Logo’s en naamaanduidingen met neon- of ledverlichting zijn enkel toegelaten in witte kleur of de 

corporate-kleuren.
•	 Publiciteitsmasten en bescheiden totems worden enkel toegelaten mits voorafgaandelijke goedkeuring 

van Leiedal.
•	 Op ieder perceel zal door Leiedal een bedrijfsidentificatienummer geplaatst worden in het kader van de 

bewegwijzering. Dit bord moet door de kopers in stand worden gehouden.
•	 De individuele naamaanduiding ter hoogte van het perceel zal op uniforme wijze gebeuren door 

plaatsing van een staander met bord in de openbare groenstrook. Deze uniforme naamaanduiding zal 
gebeuren in opdracht van Leiedal.

1.12. Verlichting

•	 Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht dienen zich te beperken tot de 
noodwendigheden inzake de uitbating en veiligheid. De verlichting dient bij voorkeur uitgeschakeld te 
worden wanneer de bedrijfssite inactief is. 

•	 De verlichting moet dermate geconcipieerd zijn dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving 
maximaal wordt beperkt. Lichtbronnen worden maximaal naar de grond gericht.

•	 Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
•	 Lichtbronnen in de open lucht worden bij voorkeur voorzien als lichtarmatuur op de gevel. De 

Lichtpunten worden geïntegreerd met de grijstint van de gebouwen. 

1.13. Maatregelen ter brandvoorkoming en 
brandbestrijding

De plaatselijke brandweerautoriteiten dienen geraadpleegd en de door hen voorgeschreven maatregelen 
moeten geëerbiedigd worden.

1.14. Dossier aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van een zorgvuldig 
ruimtegebruik en een kwaliteitsvolle aanleg van de bedrijfssite en afwerking van de bedrijfsgebouwen. 

Aldus zal uit elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten blijken dat voldaan wordt aan 
de gestelde bepalingen en stedenbouwkundige voorschriften. De aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning dient – naast de wettelijke dossiersamenstelling – onder meer volgende elementen te bevatten:
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•	 alle gegevens die aanduiden dat de kopers voldoen aan de verplichtingen inzake het uitwendig 
voorkomen, het gabariet en de inplanting van de gebouwen;

•	 een gedetailleerd plan van aanleg van de achteruitbouwstroken, de vrije zijstroken, de parkeerplaatsen 
voor personen-, bestel- en vrachtwagens, de wijze van circulatie voor bestel- en vrachtwagens, de 
brandwegen, de eventuele stapelplaatsen in open lucht en andere verharde oppervlakten;

•	 aanduiding van de voorziene afsluitingen;
•	 een gedetailleerde beschrijving van de geplande bedrijfsactiviteiten;
•	 aanduiding van het gehele rioleringsstelsel op het eigen terrein, met inbegrip van de aansluiting en 

concrete aansluitingspunten op de openbare riolen.
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2. Groene Strip en Zone Kantoren & 
Diensten

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP blijven onverminderd van kracht en worden aangevuld met 
volgende bepalingen en voorwaarden:

2.1. Bouwzones

•	 Per type zoals aangeduid op het Plan Voorschriften bedraagt de som van de vloeroppervlakte van de twee 
verdiepingen:
 - type A: min. 643 – max. 866m² (maximale bouwzone of footprint max. 33x15m) 
 - type B: min 487 - max 656m² (maximale bouwzone of footprint max. 25x15m) 
 - type C: min 438 – max 590m² (maximale bouwzone of footprint max. 22,5x15m) 
 - type D: min 296 – max 399m² (maximale bouwzone of footprint max. 19x12m)

•	 De maximale toegelaten bouwzone dient op het gelijkvloers voor minimum 80% en maximum 100% bebouwd 
te zijn. De eerste verdieping dient bebouwd te zijn voor minimum 50% en maximum 75% van de maximale 
bouwzone.

•	 De inplanting van de kantoorgebouwen is voor elk perceel vastgelegd aan de hand van twee verplichte 
bouwlijnen zoals op het Plan Voorschriften aangeduid met stippellijnen. 

2.2. Vrije zijstrook

Ten aanzien van de perceelsgrenzen die niet palen aan de openbare weg, dient een absolute bouwverbodstrook 
gerespecteerd te worden van:
•	 3 meter van de noordwestelijke perceelsgrens
•	 3 meter van de zuidoostelijke perceelsgrens (tenzij het meest oostelijke perceel in de Zone Kantoren & Diensten 

waar de zuidoostelijke perceelsgrens paalt aan de openbare weg) 
•	 1 meter van de noordoostelijke perceelsgrens

Deze strook mag niet verhard worden door de kopers. Afsluitingen zijn absoluut verboden. Inzake de aanleg en 
inrichting geldt het bepaalde onder “Deel II 2.6 Inrichting & beheer Groene Strip”. Deze strook mag niet gebruikt 
worden als stapelplaats, ook niet tijdelijk.

De perceelsgrenzen zullen op het terrein niet visueel zichtbaar zijn, omdat er geen perceelsafscheidingen worden 
toegelaten. De Groene Strip krijgt daardoor een parkkarakter.
 
2.3. Bouwvolume & dakvorm

•	 Er moeten twee bouwlagen gerealiseerd worden, met een totale bouwhoogte van maximum 7m.
•	 Een ondergrondse bouwlaag (bvb. berging, archiefruimte, technische lokalen) is toegelaten.
•	 De dakvorm is verplicht een plat dak. 
•	 Overkraging van de verdieping over het gelijkvloers is toegelaten binnen de omtrek van de maximale 

bouwzone. 
•	 Bedrijfswoning is enkel toegelaten op de verdieping (behalve de inkom en berging).
•	 De platte daken van het gelijkvloers (en niet van de eerste verdieping) kunnen ingericht worden als dakterras 
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en/of daktuin. Balustrades hebben een maximum hoogte van 110cm waarbij een balustrade integraal deel 
uitmaakt van de gevel en in dezelfde materialen is opgetrokken.

2.4. Uitwendig voorkomen

•	 Er dient gestreefd naar een hedendaagse architectuur en vormgeving. Er dient gestreefd naar een 
vormgeving met balkvormige volumes waarin uitsnijdingen mogelijk zijn.

•	 Er dient gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de verschillende gebouwen. 
Dit dient onder meer te gebeuren als volgt:
 - De gebruikte kleuren dienen zich te beperken in het pallet van middelgrijs tot zwart. 
 - Voor bakstenen kan een lichte tint bruinrood aanwezig zijn afkomstig van de gebakken klei maar steeds 

als ondergeschikte zachte nuance van het grijs.
 - Voor de te schilderen of te moffelen (onder)delen dienen volgende RAL-kleuren te worden gebruikt: 

7000, 7001, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021 - 7024, 7026, 7030, 7031, 7036 - 7040, 
7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9007, 9011 en 9017.

•	 Er dient gestreefd naar een verticaliteit in het gevelbeeld om de integratie te bevorderen. Uitdrukkelijke 
horizontalen worden niet toegelaten. Als het gevelmateriaal uit plaatmateriaal bestaat, moeten de 
elementen steeds hoger zijn dan hun breedte. 

•	 Raampartijen moeten zoveel mogelijk gericht worden naar de omliggende groenzone. Een raam dient 
steeds hoger te zijn dan haar breedte. Het gebruik van reflecterend glas (spiegelglas) is verboden. 

2.5. Inrichting & beheer van toegangen & parkings

•	 Voor elk kantoorgebouw wordt vanaf de Straat Oost of de Erfstraat één toegang voorzien, waarvan de 
aanleg gebeurt door Leiedal en het beheer inbegrepen is in het Bedrijventerreinmanagement. Indien 
tijdens de bouwwerken van de kopers schade wordt berokkend aan de toegang, dan dient dit hersteld te 
worden op kosten van de kopers. 

•	 Toegang nemen met gemotoriseerde voertuigen is vanaf de Hoogmolenstraat strikt verboden.
•	 Het parkeren dient te gebeuren op de Openbare Parkings, die worden aangelegd door Leiedal langs de 

Straat Oost en de Erfstraat. Indien tijdens de bouwwerken van de kopers schade wordt berokkend aan de 
Openbare Parkings, dan dient dit hersteld te worden op kosten van de kopers. 

•	 Er wordt door Leiedal 1 parkeervak voorzien per 30m² bruto vloeroppervlakte kantoorgebouw.
•	 Het is niet toegelaten om de parkeervakken via aanduidingen voor te behouden voor het parkeren 

in functie van de kopers, tenzij deze aanduidingen in afspraak met Leiedal (in het kader van het 
Bedrijventerreinmanagement ) gemeenschappelijk zouden worden voorzien. 

2.6. Inrichting & beheer Groene Strip 

•	 Leiedal staat in voor de inrichting van de Groene Strip. Het beheer zal via het Bedrijventerreinmanagement 
georganiseerd worden ten laste van de kopers. 

•	 De Groene Strip moet ten allen tijde openbaar toegankelijk blijven. 
•	 Het onbebouwde gedeelte van het Goed wordt mee aangelegd door Leiedal in de globale aanleg van de 

Groene Strip. Het onderhoud van dit onbebouwde gedeelte wordt uitgevoerd conform de bepalingen van 
het Bedrijventerreinmanagement. 

•	 Stockering van materialen buiten het gebouw is verboden. 

2.7. Logo’s - naamaanduidingen 

Een naam of logo mag enkel worden aangebracht op de gevel of op de ramen van het gebouw. Logo’s of 
naamaanduidingen zijn niet toegelaten op het dak. De publiciteit op de gevels bestaat uit uitgesneden 
letters, al of niet met verlichting tegen de achterzijde, in de kleuren RAL 9005 (gitzwart) ofen 9010 (zuiver 
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wit). Kleur is enkel toegelaten voor gedeponeerde bedrijfslogo’s met een maximum oppervlakte van 3m². 
Neon of lichtbakken zijn niet toegelaten.

2.8. Gescheiden rioolstelsel

•	 Het rioleringsstelsel van het bedrijventerrein wordt geconcipieerd als een gescheiden stelsel, met riolen 
voor de afvoer van hemelwater en riolen voor de afvalwaters.

•	 De kopers zijn verplicht rekening te houden met het gescheiden rioleringsstelsel en met de eisen van de 
milieureglementering ter zake en dient zijn privaat rioleringsstelsel daarop af te stemmen.    

•	 Alle gevolgen van het niet naleven van deze verplichting zijn ten laste van de kopers. Men dient het 
afvalwater en het hemelwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbaar 
rioleringsstelsel. 

2.9. Verlichting

•	 Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht dienen zich te beperken tot de 
noodwendigheden inzake de uitbating en veiligheid. De verlichting dient bij voorkeur uitgeschakeld te 
worden wanneer de bedrijfssite inactief is. 

•	 De verlichting moet dermate geconcipieerd zijn dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving 
maximaal wordt beperkt. Lichtbronnen worden maximaal naar de grond gericht.

•	 Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
•	 De kantoren kunnen enkel verlicht worden door kleinschalige lichtpunten geïntegreerd in het 

kantoorgebouw ter hoogte van het toegangspad.
•	 De individuele naamaanduiding ter hoogte van het perceel zal op uniforme wijze gebeuren door plaatsing 

van een staander met bord in de openbare groenstrook. Deze uniforme naamaanduiding zal gebeuren 
in opdracht van Leiedal op het ogenblik van de aanleg en inrichting van de openbare zijbermen. Indien 
een bedrijf zich vestigt na de aanleg en inrichting van de openbare zijbermen zal de naamaanduiding 
gebeuren binnen de maand nadat de koper daartoe een schriftelijke vraag heeft gericht aan Leiedal.

2.10. Maatregelen ter brandvoorkoming en 
brandbestrijding

De plaatselijke brandweerautoriteiten dienen geraadpleegd en de door hen voorgeschreven maatregelen 
moeten geëerbiedigd worden.

2.11. Dossier aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van een zorgvuldig 
ruimtegebruik en een kwaliteitsvolle architectuur van de gebouwen.  

Aldus zal uit elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten blijken dat voldaan wordt aan 
de gestelde bepalingen en stedenbouwkundige voorschriften. De aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning dient – naast de wettelijke dossiersamenstelling – ondermeer volgende elementen te bevatten:
•	 alle gegevens die aanduiden dat de kopers voldoen aan de verplichtingen inzake de inplanting, het 

bouwvolume en het uitwendig voorkomen van de gebouwen;
•	 gedetailleerde beschrijving van de geplande bedrijfsactiviteiten;
•	 aanduiding van het gehele rioleringsstelsel op het eigen terrein, met inbegrip van de aansluiting op de 

openbare riolen.
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3. Bijlage: Plan voorschriften


