
FACTUURVOORWAARDEN 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte/opdrachten/bestellingen aan 

en overeenkomsten met Lazeroms, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Onder “klant” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij Lazeroms een 

order/of bestelling plaatsen. 

3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging 

tot het geven of verstrekken van een bestelling/opdracht, tenzij schriftelijk anders door Lazeroms 

vermeldt. 

4. Een bestelling van diensten en/of goederen wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze 

telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail door klant aan Lazeroms is verstrekt en door 

laatstgenoemde in uitvoering is genomen of schriftelijk is aanvaard. 

5. Het geven aan een offerte is informatief en benadert de kostprijs en kan bijgevolg onder geen 

enkel beding als bindend beschouwd worden. 

6. Datum van uitvoering werken kan niet als bindend beschouwd worden.  Een datum is slechts een 

informatieve mededeling.  Indien Lazeroms de werken niet uitvoert binnen de gestelde periode 

kan dit nooit het voorwerp uitmaken voor een schadevergoeding. 

7. Indien bij verloop van de werken de grondstoffen en/of loonlasten of om het even welke vorm 

van overmacht stijgen met meer dan 5 %, wordt dit doorberekend aan de opdrachtgever. 

8. De werven dienen bij aanvang van de werken klaar te liggen.  Kosten voor het verwijderen van 

vuil worden in regie bijgerekend.  Lazeroms zal de werf in zindelijke staat achterlaten. 

9. Alle facturen van Lazeroms dienen contact betaald te worden.  Na afloop van de vervaldatum 

wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke 

ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding 

verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 € een 

maximum van 2000 €, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, 

waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend. 

10. Alle door Lazeroms verstrekte facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij 

door de opdrachtgever daartegen binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend protest 

wordt betekend.  Elk protest na de vervaldatum zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en 

irrelevant. 

11. Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de 

klant. 

12. Lazeroms en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten 

aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.  Met betrekking tot 

geschillen tussen de partijen zijn enkel territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het 

arrondissement of kantoor van de exploitatiezetel (of de maatschappelijke zetel), die aanleiding 

geven tot het geschil, tenzij Lazeroms zou verkiezen zich tot een andere bevoegde rechtbank te 

wenden en dit o.g.v. art. 624, 2° van het gerechtelijk wetboek, dit onverminderd het recht van de 

verhuurder/verkoper, of de overnemer van diens rechten, het geding in te leiden voor de 

rechtbank, bevoegd ratione loci volgens de woonplaats van de verweerder. 


