
Art. 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en contracten van 
Laluna BV, tenzij hiervan wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen 
algemene voorwaarden van Laluna BV en deze van de medecontractant, zijn de 
algemene voorwaarden van Laluna BV bindend ten opzichte van alle aspecten van de 
overeenkomst.  

De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, laat 
de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.  

Art. 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

Alle offertes van Laluna BV zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vrijblijvend 
en 30 dagen geldig. Laluna BV is gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft 
bevestigd. Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief. 

Laluna BV behoudt zich het recht voor om indien druk-schrijf-en/of taalfouten en/of 
onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen zich voor 
doen, deze te doen wijzigen.  

Alle door of namens de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in een verstrekte 
opdracht, welke tot hogere kosten leiden dan waarop bij het doen van de offerte kon 
worden gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Indien de 
wijzigingen kostenbesparend uitvallen, zullen die tot een lager door de opdrachtgever te 
betalen bedrag.  

Indien de opdrachtgever een versterkte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij 
aan Laluna BV een forfaitaire vergoeding van 30 % op de totale aannemingssom 
verschuldigd.  

Laluna BV  hanteert een bedenktijd van 7 dagen, ingaand vanaf het moment dat de 
opdracht bevestigd is door Laluna BV . Opdrachtgever dient dit door middel van 
schriftelijk per aangetekende post te doen. 

Art. 3 ONDERAANNEMERS EN UITVOERINGTERMIJN 

Laluna BV behoudt het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming 
te laten uitvoeren. Het is Laluna BV tevens toegestaan materialen te leveren afkomstig 
van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs 
zijn.  

Art. 4 LEVERINGS EN UITVOERINGSTERMIJN 

De door Laluna BV met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijnen worden 
enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke 
overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken is. Indien sprake is van een vertraging in 
de uitvoering, zal Laluna BV en opdrachtgever in overleg tot een passend oplossing 
komen om het werk naar behoren uit te voeren.  

Evenmin zullen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de laattijdige 
uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de opdrachtgever.  

Art. 5 UITVOERINGSMODALITIETEN 



Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal 
dienen te zijn, zo dient de opdrachtgever behoudens andersluidend beding o.m.  

- alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden 
gebracht/aanvangt, te zorgen voor de nodige vergunningen, ontheffingen, 
goedkeuringen en toewijzingen. Laluna BV kan evenmin verantwoordelijk worden 
gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige en/of milieuwetgeving. De 
opdrachtgever dient Laluna BV hiervoor uitdrukkelijk te vrijwaren. 

- alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden 
gebracht/aanvangt, alle nodige gegevens betrekking hebbende op het werk, de 
bouwplaats en de werkomstandigheden, etc,. 

- alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden 
gebracht/aanvangt, alle nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de ligging 
van leidingen en/of andere obstakels die onder het terras liggen.  

- de werf toegankelijk te maken en te houden 

- ons te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van lawaaihinder 

- uitlaad ruimte voor de vrachtwagen vrij te houden en zo nodig met de buren dit 
afstemmen 

- elektra en stromend water ter beschikking te stellen 

 
Art. 6 PRIJS  

Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de 
gebruikelijke prijzen, dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever en komt voor 
rekening van de opdrachtgever.  

Laluna BV behoudt zich tevens het recht voor om, na de aanvaarding van een opdracht, 
de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen van materialen 
of grondstoffen, lonen of andere prijsvormende factoren voor Laluna BV of leveranciers 
van Laluna BV, waardoor de kostprijs hoger wordt dan op het moment van aanvaarding 
van de opdracht. 

Art. 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De geleverde materialen blijven onze eigendom totdat volledige betaling door 
opdrachtgever aan Laluna BV voldaan is.  

Art. 8 KLACHTEN 

Eventuele klachten dienen schriftelijk per aangetekende post, binnen 7 dagen nadat 
Laluna BV de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beëindigd te geschieden.   

Laluna BV heeft het recht voor ondeugdelijk werk, goed werk in de plaats te leveren en 
de opdrachtgever verplicht zich Laluna BV hiervoor een redelijke termijn te gunnen.  

Klachten schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan Laluna BV niet op. 
Geldvorderingen van Laluna BV op de opdrachtgever mogen door klachten niet worden 
gecompenseerd.  



Art. 9 TRANSPORT – WAARBORG 
 
De waarborg geldt voor de duur van drie jaar op de constructie, met uitsluiting van 
productiefouten gaat in op de datum van levering en montage. De fabrieksgarantie van 
tien jaar op beglazing tegen scheuren, gaat in op de datum van levering.  
Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever, Laluna BV uiterlijk 
binnen de 48 uren na het ontdekken van de gebreken in kennis te stellen van de 
gebreken, dit door middel van een aangetekend schrijven. De garantie op zowel de 
constructie, als de fabrieksgarantie is niet overdraagbaar. 
Laluna BV aanvaart generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of 
ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel 
door van buiten komende oorzaken. Onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, 
vallen niet onder de waarborg. Tevens dient de overkapping onderhouden te worden 
volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.  

Art. 10 BETALING 
 
Bij opdracht bevestiging vraagt Laluna BV een voorschot van 15%. De overige 85% dient 
uiterlijk op de dag van levering en montage te zijn voldaan.  

Alle betalingen dienen plaatst te vinden middels een bankoverschrijving.  
 
In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een verwijlintrest zijn van 1% per maand. Tevens zal in geval van niet 
betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag 
verschuldigd zijn. 
Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in. Alle kosten 
uit hoofde van geprotesteerde wissels, zijn ten laste van de opdrachtgever. 
Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft Laluna BV het recht om alle 
leveringen en werken te schorsen op risico van de opdrachtgever. 

Art. 11 TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEIDSBEDING 

Al onze overeenkomsten die zijn afgesloten in België, zijn onderworpen aan het Belgisch 
recht. Indien de opdracht is gesloten in Nederland dan is hierop het Nederlandse recht 
van toepassing. 

 


