
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige commerciële overeenkomsten met Lavens Projects BV, 
vennootschap, zelfstandig handel drijvend onder de naam “Lavens Projects BV”, met als ondernemingsnummer 0785.939.035. Zodra 
de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Lavens Projects BV aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document 
beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien.  

2. Al onze verkopen, leveringen en diensten geschieden tegen de hiernavolgende bepalingen. Andersluidende bepalingen van de klant 
worden niet aanvaard.  

3. Prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn steeds berekend op basis van de op dat moment geldende lonen en 
aankoopprijzen. Indien de werkzaamheden meer dan een maand na de offerte plaatsvinden heeft Lavens Projects BV het recht prijzen 
aan te passen aan de op dat moment geldende lonen en/of aankoopprijzen. Door de klant gevraagde of door de situatie vereiste 
meer-werken worden steeds aangerekend op basis van de lonen die gelden op moment van uitvoering. De klant dient voldoende 
gedetailleerde instructies te bezorgen voor de uit te voeren diensten.  

4. Termijnen voor uitvoering zijn steeds bij benadering. De klant zal geen enkel verhaal of recht op schadevergoeding hebben indien de 
termijn van uitvoering wordt overschreden. 

5. De facturen van Lavens Projects BV zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, betaalbaar op 30 dagen na 
factuurdatum. Alle geleverde goederen en diensten blijven eigendom van Lavens Projects BV totdat de volledige prijs ervan is betaalt. 

6. Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, verhoogd met een rente van 12 % per jaar. Daarenboven wordt, in geval een factuur geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijft, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 50,00 €, zelfs indien 
termijnen van respijt worden toegekend, dit ten titel van conventioneel schadebeding. 

7. Het indienen van een aanvraag in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen, alsook het niet betalen op de vervaldag 
van het geheel of een gedeelte van een factuur maakt alle openstaande rekeningen, onmiddellijk opeisbaar welke ook de vooraf 
toegestane betalingsvoorwaarden zijn, en verleent Lavens Projects BV de mogelijkheid bestaande bestellingen te annuleren. 

8. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Lavens 
Projects BV. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35 % van de prijs van de bestelling. 

9. Lavens Projects BV is enkel aansprakelijk voor opzet of grove fout. Zijn contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is te 
allen tijde per schadegeval beperkt tot het bedrag van de factuur m.b.t. de geleverde goederen en/of diensten in kwestie. 
Lavens Projects BV is enkel gehouden tot een middelenverbintenis. Zij voert haar taken en opdrachten uit op basis van de door de 
klant verstrekte informatie en instructies. Daarbij mag Lavens Projects BV er van uitgaan dat deze door de Klant verstrekte informatie 
correct en volledig is. Lavens Projects BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele incorrectheid en 
onvolledigheid van deze informatie. 

10. Klachten omtrent de door Lavens Projects BV geleverde diensten worden niet aangenomen indien zij ons niet bereiken binnen de 8 
dagen na levering van de desbetreffende diensten. 

11. Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met Lavens Projects BV, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar 
persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor 
het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de 
klantgegevens terecht in het klantenbestand van Lavens Projects BV. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor 
promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. Lavens 
Projects BV zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door 
gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar 
persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te 
verwijderen en kan dit recht uitoefenen door per e-mail of per aangetekende brief een bericht te sturen aan het adres van Lavens 
Projects BV.  

12. De nietigheid van één van voorgaande bedingen heeft geenszins de nietigheid van de overige verkoopsvoorwaarden tot gevolg. 
13. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen is 

de rechtbank in Brugge bevoegd. 


