
Algemene- en Betalingsvoorwaarden LifeStyle Creations.     

 

 

1. Algemeen  

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met LifeStyle 

Creations (hierna: LSC) gesloten overeenkomsten, door haar geleverde diensten en alle 

door haar gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen.   

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden zijn voor LSC niet bindend en niet 

van toepassing en worden nadrukkelijk uitgesloten. 

 

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten  

2.1 LSC voert de door Opdrachtgever schriftelijk bevestigde opdracht naar beste kunnen en 

weten uit, waarbij de belangen van Opdrachtgever in acht genomen worden.  

2.2 Opdrachtgever is verplicht voldoende informatie/materialen te leveren aan LSC en 

voldoende medewerking te verlenen zodat het LSC mogelijk gemaakt wordt de opdracht 

naar behoren uit te voeren. Indien LSC extra werkzaamheden dient uit te voeren omdat 

Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te 

stellen, dan zal LSC de bijkomende werkzaamheden/kosten apart in rekening brengen 

volgens de gebruikelijke tarieven. 

2.3. LSC  kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het 

Advies of Ontwerp. De rol van LSC zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van 

Opdrachtgever met derde partij. LSC sluit geen overeenkomsten namens Opdrachtgever 

met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. LSC kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de 

producten en diensten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien LSC 

uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van 

werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten 

aan worden ontleend. 

2.4 LSC heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een 

gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen LSC en Opdrachtgever of in geval van 

wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever. 

2.5 LSC is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen 

onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de 

overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt 

begrepen.  

  

3. Prijzen en betalingen  

3.1 Alle door LSC opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid 

opgelegde heffingen.  

3.2. LSC mag van Opdrachtgever betalingen middels voorschotten verlangen en 

heeft het recht haar honorarium zo vaak als zij dat nodig acht in rekening te brengen voor 

verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de 

opdracht. 

3.3 Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan LSC verschuldigde en 

op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een 

overschrijving op de door LSC op de factuur vermeldde bank- of girorekening.  



3.4 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede 

betalingsverzoek nog geen betaling van Opdrachtgever is ontvangen vervallen de rechten 

van laatstgenoemde zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen LSC en Opdrachtgever en 

deze Algemene Voorwaarden en behoudt LSC het betaalde voorschot zonder de 

verplichting de opdracht verder uit te voeren.  

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever ook zonder een daartoe 

strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die 

gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke 

rente geldt.   

De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.  

3.6 Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Bij uitblijvend verzuim van betaling zal 

de vordering uit handen gegeven worden aan Van Rijssenbeek Advocaten te Arnhem.  

3.7 In geval LSC al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en 

Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat 

LSC zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten 

tot op dat moment gemaakt, te voldoen. 

 

4. Aansprakelijkheid 

4.1 LSC is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan 

Opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 

LSC. En is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en 

omzetderving. 

4.2  Indien LSC , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal 

de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met 

betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

4.3 Aan tekeningen gemaakt door LSC kunnen geen rechten ontleend worden. LSC is geen 

architect of bouwkundige. Opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) 

werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken 

die de technische detaillering verzorgt. 

 

5. Overmacht 

51 In geval van overmacht is LSC niet gehouden haar verplichtingen jegens Opdrachtgever 

na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de 

overmacht. 

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, 

waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk 

wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, 

bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of 

andere ingeschakelde derden.  

 

6. Publiciteit, promotie en aanverwanten 

6.1 LSC heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp of de Uitvoering te gebruiken voor 

publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en 



tentoonstellingen. LSC heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Advies of 

Ontwerp of Uitvoering haar naam te vermelden. 

 

7. Ontbinding 

7.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan LSC omstandigheden ter kennis komen 

die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, 

is de interieurontwerper gerechtig de overeenkomst van opdracht zonder rechtelijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente 

te vorderen, tenzij Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de 

nakoming van diens verplichtingen. 

 

8.Toepasselijk  recht en geschillenbeslechting 

8.1 Op elke overeenkomst tussen LSC en Opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. Verschil van mening tussen Opdrachtgever en LSC wordt zoveel mogelijk in 

onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden 

geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 


