
DISCLAIMER

- We trachten om kleur specificaties zo goed mogelijk op het beeldscherm over te brengen,
echter kunnen deze afwijken om o.a. volgende redenen:
Kleuren in onze configurator kunnen afwijken van het origineel in verband met uw 
beeldscherm- en of printer instellingen, zoals contrast, helderheid, verzadiging, type scherm, 
etc.
Daarnaast zijn er nog andere factoren als glansgraad, lichtinval en kleuren in de directe 
omgeving welke van invloed zijn op de kleur van het product.
Een kleurafwijking per productie batch is ook niet uit te sluiten. Tevens worden ramen en 
deuren (bij keuze voor een voorbehandeling) gedompeld en andere delen gesproeid. 
Daardoor kunnen ramen/deuren donkerder zijn dan bijv. de wanden. Ook zijn we afhankelijk 
van het (beeld)materiaal opgemaakt in diverse kleurprofielen dat uiteindelijk bij levering kan 
afwijken in kleur.
Al deze factoren kunnen makkelijk een visuele afwijking veroorzaken.
Wij proberen kleuren zo goed mogelijk te omschrijven en te tonen echter blijft het een 
benadering. 
Alle beschrijvingen van kleur en kleurnamen geven een richting/nuance van kleur aan. Een 
kleurbeschrijving is een perceptie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleent. Het kan
ook voorkomen dat bij het product op de website geen kleur(omschrijving) is vermeld. 
Wanneer er een onduidelijkheid zou kunnen ontstaan, over kleur, raden wij u aan altijd eerst 
te informeren naar de kleur voordat u besteld/betaald. 

- Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend, deze kunnen een niet 
actueel beeld tonen.

- Hoogtes die getoond worden zoals wandhoogte, nokhoogte e.d. zijn bij benadering en 
kunnen afwijken van het geleverde. Hetzelfde geldt voor verhoudingen. 

- Lengte, breedte en totaalmaten die getoond worden zijn bij benadering en kunnen afwijken 
van het geleverde.

- Indien u de exacte maten wilt weten, kunt u bij ons een tekening aanvragen. Dit kost € 100,00
incl. BTW welke u gecrediteerd krijgt bij uiteindelijke levering. 

- Ten aanzien van de inhoud van deze configurator bestaat geen overnemingsvrijheid; alle 
auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands 
recht is van toepassing.

- Veranderingen in model, kleur, prijs, uitvoering, materialen en constructie voorbehouden. 
Het kan zijn dat het noodzakelijk is om wegens technische, structurele of redenen die 
productie efficiëntie bevorderen, de configuratie aan te passen en daardoor het uiteindelijke 
resultaat wijzigt. U dient/kunt na bestelling deze informatie op te vragen, deze 
afwijkingen/wijzigingen worden niet standaard door ons doorgegeven.

- Aan de verstrekte informatie op de Lugarde configurator kunnen geen rechten worden 
ontleend. Alle rechten voorbehouden. Er mag niets van deze configurator worden 
overgenomen, gekopieerd, doorgestuurd of openbaar worden gemaakt, zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lugarde BV. Op verscheidene Lugarde producten 
zijn auteursrecht, patenten en/of modelbeschermingen van toepassing.

- Prijzen welke genoemd worden in de configurator zijn altijd onder voorbehoud.




