
ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbod/Offerte

1. LANI Design, de eenmanszaak onder firma genaamd LANI Design, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer [75691930], tevens gebruiker van deze algemene 
voorwaarden en opdrachtnemer.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 
LANI Design en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, 
Opdrachten en Overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet 
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor LANI Design slechts bindend indien en 
voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1. LANI Design doet een aanbod in de vorm van een Offerte.
2. Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de 
Offerte aangegeven deadline, en bij gebreke daarvan tot uiterlijk 30 dagen na de datum van 
verzending van de Offerte door LANI Design.
3. Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering 
in de werkzaamheden. LANI Design zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen.
4. Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden.

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht

1. De Opdrachtgever zal LANI Design steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle 
nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor 
de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht 
benodigde informatie niet tijdig aan LANI Design is verstrekt en/of de in redelijkheid 
benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de 
Opdrachtgever in rekening te brengen.



Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na het aanvaarden van de 
Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor LANI Design met zich brengt. 
Voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt. 
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Artikel 5. Tussentijdse wijziging van de Opdracht

Artikel 6. Oplevering

Artikel 7. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

Het opleveringstermijn wordt in de offerte genoemd en is leidend.

1. Indien aannemelijk is dat LANI Design hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft 
verricht, in overleg met de Opdrachtgever en welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal 
LANI Design dit doorberekenen aan de Opdrachtgever.
2. In beginsel zal aan Opdrachtgever bij het einde van de Opdracht een factuur worden 
gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de 
Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering 
geheel of (in overleg) in delen vooraf plaats.
3. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij 
gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de 
Opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand vanaf 
de vervaldatum. Indien de Opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 
van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt de 
Opdrachtgever een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding 
voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, onverminderd de 
verschuldigde rente.
5. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur 
in.



1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan LANI Design, nadat 
de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve 
van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. LANI Design 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke 
ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de 
Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de 
Opdracht noodzakelijk is, is LANI Design gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te 
ontbinden.

Artikel 8. Opschorting en annulering
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Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. LANI Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de 
schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.
LANI Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen 
of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.
2. Indien LANI Design geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de 
Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het 
factuurbedrag.
3. De Opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht 
binnen drie maanden na afronding van de Opdracht schriftelijk bij LANI Design te kennen 
geven.
4. De Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden 
en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart 
LANI Design tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige 
wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van LANI Design.


