De Laro
Hartelijk dank voor uw interesse in De Laro.

Wie is De Laro
De Laro wordt reeds tientallen jaren gerund met passie voor kwaliteit en kunst.
Het landgoed, een erfenis van landheer Voortman heeft een zeer rijk verleden.
Een exclusieve locatie die kunst ademt, waardoor de locatie een eigenheid, en uniekheid heeft die
geen enkele andere locatie u kan bieden.
De Laro zorgt ervoor dat uw medewerkers, klanten en uw gasten een bijzondere ervaring beleven
met een extra dimensie, zodat uw gasten deze dag nog lang zullen herinneren.
De inrichting, de persoonlijkheid en onze creatieve culinaire hoogstandjes zijn de reden waarom onze
gasten steeds naar ons terugkeren.
Wilt u eens iets écht unieks, dan moet u bij De Laro zijn.
In deze brochure vindt u onze standaardprijzen en arrangementen.
Uiteraard werken wij voor u graag op maat een voorstel uit en denken wij met u mee hoe u de dag
volledig kunt invullen.

Praktisch


De Laro beschikt over verschillende ruimtes met elk hun eigen rustieke karakter en een
prachtige tuin. U krijgt ook de exclusieve beschikking over de gehele infrastructuur tijdens
uw activiteiten.



Door klein te blijven zijn we groot geworden.
Wij kunnen u ontvangen vanaf 10 personen tot 200 personen.
Minder dan 10 personen op aanvraag.



Bij De Laro kent u geen parkeerproblemen, en parkeren is bij ons volledig gratis.



Al onze prijzen zijn exclusief BTW.



Al onze prijzen zijn exclusief personeelskosten.
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LOCATIE
Tuingalerie
Deze ruimte wordt gebruikt voor groepen vanaf 15 personen en is
ingericht met hedendaagse kunst. Ook is er een bar voorzien waar onze
gasten een drankje kunnen nuttigen.
Het is een multifunctionele ruimte waar men vergadert, workshops en
trainingen volgt of geniet van een uitgebreid diner.
Afhankelijk van de invulling van uw dag wordt deze ruimte ingevuld.
Volledig ingericht voor mindervalide, waar ook bij de toiletten rekening
mee is gehouden.
De tuingalerie geeft uit op het gezellige tuinterras en de parktuin waar
u kunt genieten van een pauze of een afsluitend drankje.
Ook is het mogelijk tijdens goed weer de lunch, het diner of de pauzes
op het terras te laten doorgaan.
Huisgalerie
De huisgalerie is een zeer gezellig en intieme ruimte waar meestal het aperitief
of de lunch wordt gegeven. Onder het genot van het knapperende hout van de
kachel geniet u hier zalig van de warmte en de sfeer waarmee u wordt
omringd.
Vanuit de huisgalerie kijkt u op de parktuin en de eilandvijver waar u
bijzondere taferelen kunt aanschouwen van onze eenden en kikkers.
Bovenkwartier
Groepen tot 15 personen vergaderen graag in het bovenkwartier.
De vroegere hooizolder van het gebouw is ingericht als een rustieke en
intieme vergaderzaal.
Met de houten robuuste balken aan het plafond is het een ruimte waar
u in alle rust kunt vergaderen en nergens door wordt gestoord.
Tuinterras
Geniet tijdens uw pauze of lunch heerlijk op ons speciaal aangelegd tuinterras.
U hebt het gevoel alsof u midden in de natuur zit, omgeven door enkel bomen, water en groene
weiden. U komt hier even zalig tot rust.
Losse verhuur
Tuingalerie
Huisgalerie
Bovenkwartier

Ochtend
€ 200,00
€ 175,00
€ 175,00

Middag
€ 200,00
€ 175,00
€ 175,00

Gehele locatie exclusief huren (per dag)

Hele dag
€ 350,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 1.155,00

De zaalhuurprijzen gelden voor bijeenkomsten waar tevens
catering of een workshop wordt afgenomen
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VERGADERARRANGEMENTEN
Al onze prijzen zijn berekend op een aantal van 10 personen.
Wilt u met een kleinere groep komen dan bent u van harte welkom, wij rekenen dan wel een vaste
kost aan van € 150,00 naast de arrangementsprijs, dit om te voorzien in onze vaste kosten.
Bij de vergaderarrangementen dient het standaard pakket uitgebreid te worden met een
lunchformule.
Ontbijtvergadering vanaf € 42,50 per persoon
Ontvangst met koffie, thee en jus d’orange
~
Uitgebreid De Laro ontbijt:
Assortiment van verse harde en zachte broodjes
Uitgebreide charcuterieschotel, kaas en salades
Verse croissantjes en assortiment mini
koffiekoekjes
Heerlijke schaal met vers fruit
~
4 uur vergaderen in een uniek decor
~
Water op de vergadertafel, onbeperkt
Uitbreiding op het ontbijt met:
 Roerei of omeletje met spek: € 2,50 per persoon
 Hard/zacht gekookt eitje: € 1,50 per persoon
Extra didactisch materiaal:
 Beamer met scherm
 Geluidsinstallatie en microfoon
 Microfoon los
 Hoofdmicrofoon
 Laserpointer

€ 55,00 per dag
€ 95,00 per dag
€ 10,00 per dag
€ 20,00 per dag
€ 10,00 per dag

4- uur vergaderarrangement vanaf € 29,50 per persoon
Ontvangst met koffie/ thee en een heerlijke huisgemaakte lekkernij
( vb. warme appeltaart met slagroom of verse muffins met chocolade)
~
Vergadering of training in uniek decor
~
Water op de vergadertafel, onbeperkt
~
Pauze met koffie, thee en jus d’ Orange en een huisgemaakte versnapering
( vb. Nederlandse poffertjes met suiker, of mini pannenkoekjes met siroop)
~
Gebruik van whiteboard, flip over, stiften en draadloos internet
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8- uur arrangement vanaf €48,50 per persoon
Ontvangst met koffie/ thee en
een heerlijke huisgemaakte lekkernij
(vb. warme appeltaart met slagroom of verse muffins met
chocolade)
~
Vergadering of training in uniek decor
~
Water op de vergadertafel, onbeperkt
~
Voormiddag pauze met koffie, thee en jus d’ Orange
en een huisgemaakte versnapering
(vb. Nederlandse poffertjes met suiker,
of mini pannenkoekjes met siroop)
~
Gebruik van whiteboard, flip over, stiften en draadloos internet
~
Namiddag pauze met een rijkelijk gevulde schaal met vers fruit,
koffie, thee en jus d’orange

12- uur arrangement vanaf € 62,50 per persoon
Ontvangst met koffie/ thee en
een heerlijke huisgemaakte lekkernij
(vb. warme appeltaart met slagroom
of verse muffins met chocolade)
~
Vergadering of training in uniek decor
~
Water op de vergadertafel, onbeperkt
~
Voormiddag pauze met koffie, thee en jus d’ Orange en
een huisgemaakte versnapering
(vb. Nederlandse poffertjes met suiker,
of mini pannenkoekjes met siroop)
~
Gebruik van whiteboard, flip over, stiften en draadloos internet
~
Namiddag pauze met een rijkelijk gevulde schaal met vers fruit,
koffie, thee en jus d’orange
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LUNCH
Lunch met een vleugje De Laro!
Vers gebakken waldkornbol, rijk belegd met rucola,
pesto, Parmaham, pijnboompitjes en
vers geschaafde Parmezaanse kaas
~
Rijke verse salade met seizoensgebonden producten
~
Koffie, thee en water
Vanaf € 14,50 per persoon

Broodjes Lunch
3 Ovenverse rijk belegde broodjes per persoon
~
Koffie, thee en water
Vanaf € 13,50 per persoon
Het is mogelijk om uw lunch uit te breiden met…
Een huisbereide soep
Een warm streek gerecht
Een rijk gevulde pasta salade
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3-GANGEN LUNCH
Graag bieden wij u ook de mogelijkheid om met uw gezelschap te genieten van een 3-gangen lunch

Lunch `De Laro´
Vers bereide soep van het huis
Aangevuld met vers stokbrood en boter.
~
Lasagne De Laro
(met verse groenten, basilicum en stokbrood)
~
Bolletje ijs afgewerkt met warm rood fruit
en verse slagroom
Vanaf € 22,00 per persoon

Lunch `De Luxe´
Parmaham met meloenparels
~
Gegratineerd vispannetje met puree
~
Overheerlijk duo van dessert
Vanaf € 25,50 per persoon

Lunch `Royal´
Quichetaartje
~
Kabeljauw `De Laro´
met verse groentjes en parmaham,
Vergezeld door aardappeltjes in schil
~
Palletje vers fruit
Vanaf € 28,00 per persoon
.
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APERITIEF & DRANKEN
Na een zware dag vergaderen of trainen even volledig tot rust komen en ontspannen napraten met
een drankje en een hapje.

APERITIEF
Cava
Champagne
Huis aperitief

€ 4,50 Per consumptie
€ 8,50 Per consumptie
€ 5,50 Per consumptie

DRANKEN
OPTIE





1
Duvel, Westmalle Trappist ( Dubbel en Tripel), Leffe, Jupiler, Hoegaarden
Frisdranken
Huiswijnen ( rood, wit en rosé)
Koffie en thee

Prijs: € 7,95 per persoon gedurende 1,5 uur
OPTIE






2
Duvel, Westmalle Trappist ( Dubbel en Tripel), Leffe, Jupiler, Hoegaarden
Frisdranken
Huiswijnen ( rood, wit en rosé)
Cava en verse jus d’ orange
Koffie en thee

Prijs: € 11,55 per persoon gedurende 1,5 uur
OPTIE 3
Dranken op basis van nacalculatie met een gemiddelde prijs van:
 Frisdranken, lichte bieren, koffie en thee € 2,20 per consumptie
 Zware bieren en wijnen € 2,65 per consumptie
Voor groepen vanaf 50 personen komen wij u graag tegemoet in de prijzen:
 Frisdranken, lichte bieren, koffie en thee € 1,90 per consumptie
 Zware bieren en wijnen € 2,40 per consumptie
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HAPJES
Een heerlijk hapje voor bij uw aperitief…
Amuse `De Luxe´
Wij bieden u de keuze uit…
2 hapjes geserveerd tijdens uw aperitief
4 hapjes gedurende een uur
6 hapjes gedurende ander half uur

€ 4,95 p.p.
€ 8,95 p.p.
€ 12,50 p.p.

Amuse `Royal´
Heerlijke culinaire miniatuurtjes…
2 hapjes geserveerd tijdens uw aperitief
4 hapjes gedurende een uur
6 hapjes gedurende ander half uur

€ 5,95 p.p.
€ 10,95 p.p.
€ 14,95 p.p.

Als aanvulling bieden wij graag een uitgebreid assortiment voor tijdens uw receptie…

Sandwiches
Belegd met verschillende heerlijkheden.
€ 1,95 per stuk
Borreltijd!
Een samenstelling van nootjes, chips en zoutstokjes
€ 1,50 per persoon
Voor de lekkere trek!
Kaasblokjes, salamiblokjes, uitjes en augurkjes
€3,00 per persoon
Tapas
Uitgebreide mix aan tapas
Onze kok behoudt graag de culinaire vrijheid
voor de invulling van de hapjes.
De ingrediënten zijn vaak seizoensgebonden.
Desgewenst krijgt u een voorstel op maat toegezonden.
Vanaf € 4,50 per persoon
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DINER
Ook voor uw culinaire honger hebben wij verschillende mogelijkheden.
Wij willen benadrukken dat wij voornamelijk op maat werken, maar hebben ook enkele standaard
voorstellen voor u. Deze kunnen steeds aangepast worden naar uw persoonlijke voorkeur. Bij de
menuvoorstellen kunnen wij een bijpassend wijnarrangement serveren.

Het wintermenu
Speciaal voor de winter hebben wij voor u een
wintermaaltijd samengesteld.
Hiermee gaan we terug naar de echte Belgische
keuken, naar de kost van het vroegere
boerenleven.
Een heerlijke en eerlijke maaltijd
3-gangen wintermenu
vanaf € 24,50 per persoon
4-gangen wintermenu
vanaf € 34,50 per persoon

Gangenmenu´s
Onze meesterkok bereidt de heerlijkste 3 of 4 gangenmenu´s,
waarbij het culinaire een prachtig duet zal vormen met de presentatie als een kunstwerk.
´Standaard menu´ vanaf € 37,50 per persoon
´Luxe menu´ vanaf € 42,50 per persoon
´Exclusief menu´ vanaf € 47,50 per persoon
Het is geen enkel probleem om de menu´s uit te breiden met meerdere gangen
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WALK & DINE
Uitgebreide luxe Grill
Luxe grill zal ter plekke worden gebakken en bestaat uit:







Kwaliteit biefstuk
Verse zalmmoot
Scampispies
Sparerib
Kipfilet
Saté

Aangevuld met heerlijke huisbereide salades, rijstsalade, verse groenten, vers stokbrood met
kruidenboter, verschillende soorten sausjes. Vanaf € 29,50 per persoon

Wokken met collega’s
Een uniek en bijzonder concept. Er is ruime keuze aan verse groenten en lekker mals vlees, in
marinade naar keuze. Uw keuze wordt voor u speciaal gebakken met een saus naar eigen smaak. Dit
gebakken op een wokplaat, waarbij u kunt wachten tot uw
eten klaar is binnen 2 à 3 minuten.
Wij vullen de salades aan met verse huisgemaakte salade.
 4 soorten vlees
 6 soorten wokgroenten
 2 soorten gebakken aardappelen
 4 soorten sauzen
 1 rauwkostsalade
 5 verschillende marinades
 aardappelsalade
 Stokbrood met kruidenboter
Uitgebreide buffetten zijn steeds mogelijk,
wij maken graag een voorstel op maat.
Vanaf € 31,50 per persoon

Walking dinner
Overheerlijke gerechten tijdens uw borrel, feest of receptie
Dit miniatuur 5, 6 of 7 gangen diner kan volledig aangepast
worden naar uw wens.
Prijs op aanvraag
Afhankelijk van het aantal gasten en het aantal gangen
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TIPI´S DE LARO
Tipi´s De Laro, grote Nordic Tipi´s welke volledig naar wens kunnen worden ingericht,
zeer geschikt voor teambuilding activiteiten, presentaties en workshops.
De toegevoegde waarde is ongekend en maakt uw evenement uniek

Door deze prachtige Tipi aan onze locatie te koppelen kunnen wij u voldoende ruimte bieden
voor een sfeervol feest, maar ook een unieke plek voor uw presentatie of vergadering!
De Tipi is volledig warm aangekleed met authentieke bankjes, gezellige olielampjes en wordt warm
gehouden met een gezellige houtkachel!

Deze Tipi´s bieden een unieke omgeving
voor uw receptie, diner, workshop en zakelijke bijeenkomsten.
Ze zijn anders dan gewoon, of gewoon anders!
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BEREIKBAARHEID
De LARO ligt in het schitterend groen van de noorderkempen, bij de Nederlandse grens, goed
bereikbaar vanaf alle autosnelwegen.
In een uniek decor bieden wij voor bedrijven een uitgebreid gamma aan diensten, waarbij
persoonlijke service en kwaliteit centraal staan.
Routebeschrijving
Afkomstig van richting Antwerpen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E19: afrit 2 Hoogstraten - Loenhout
N 144 richting Hoogstraten tot T-kruising N14 Breda – Rijkevorsel, hier naar links
N 14 blijven volgen door Hoogstraten-centrum en Minderhout-centrum
Aan splitsing N 146 rechtsaf richting Breda en Meerle (N14)
Na 7 km draait u rechts de Kerkstraat in
Aan de T-splitsing volgt u rechts richting Baarle-Hertog
Tweede straat rechts indraaien, Lage Rooy
Eerste straat aan de rechterkant rechts laten liggen
100 m verder aan u rechterkant heeft u De Laro bereikt

Afkomstig van Nederland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E 19: afrit 1 Meer
N 146 rechts richting Minderhout
3 km neemt u links de Meerleseweg richting Meerle
Deze straat rijdt u helemaal uit
Aan T-splitsing Breda-Hoogstraten, draait u rechts
1 km verder draait u links de Kerkstraat in
Aan de T-splitsing volgt u rechts richting Baarle-Hertog
Tweede straat rechts indraaien, Lage Rooy
Eerste straat aan de rechterkant rechts laten liggen
100 m verder aan u rechterkant heeft u De Laro bereikt
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ALGEMENE VOORWAARDEN DE LARO
1. Toepassingsgebied
Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en van alle met DE LARO gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend
en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door DE LARO.
2. Totstandkoming overeenkomsten
Onze offertes zijn geldig gedurende 15 dagen en zijn louter informatief.
Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van het contract én betaling van een voorschot, behoudens
andersluidend beding, ten belope van 100% van de huur van de locatie of 30% van het totaalbedrag van de offerte. En dit binnen de zeven kalenderdagen na de
ondertekening van het contract.
De schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte dient te worden toegezonden aan DE LARO met zetel gevestigd te 2328 Meerle, Lage Rooy 14.
Een begin van uitvoering aan de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.
3. Annulering
De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd bij een ter post aangetekend schrijven, mits betaling van een opzeggingsvergoeding van:
80 % van het bedrag van de overeenkomst verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt tot 3 dagen vooraf;
65 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt tot 7 dagen vooraf;
30 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt tot 14 dagen vooraf;
Dit alles behoudens het recht voor DE LARO om voor zover hiertoe aanleiding bestaat een hogere vergoeding te vorderen. Het bedrag van de overeenkomst omslaat de
vaste en eventuele variabele faciliteiten.
4. Uitvoering van de overeenkomsten
4.1 Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het DE LARO toegelaten beroep te doen op derden.
4.2 Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 3 dagen voor de geboekte activiteit schriftelijk te worden medegedeeld aan DE LARO. Laattijdig medegedeelde
wijzigingen zullen als onbestaande worden beschouwd.
Een vermindering van het aantal gasten mag niet meer bedragen dan 10 % van het oorspronkelijk aantal. Wijziging van meer dan 10 % van het oorspronkelijk aantal, zal
aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
4.3 Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoudt DE LARO zich het recht voor het
aanbod aan te passen met gelijkwaardige dranken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.
4.4 De klant is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert,
zoals bijvoorbeeld het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, e.d.
4.5 De klant is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de gehuurde infrastructuur geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in te staan voor
verzekeringen dienaangaande. In ieder geval is DE LARO nimmer verantwoordelijk voor schade of verlies van deze goederen en producten.
4.6 De klant is integraal verantwoordelijk het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande.
De klant dient, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installaties en
infrastructuur. DE LARO is gerechtigd ten allen tijde bewijs van de polis én de premiebetaling op te vragen.
De klant vrijwaart DE LARO en haar zaakvoerder voor welkdanige aanspraken welke rechtsreeks jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten van de klant.
5. Schade
Schade aan de installaties en de infrastructuur van DE LARO valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt en de klant. Bij
gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.
6. Veiligheidsvoorschriften / geluidsoverlast
6.1 De klant zal op eigen kosten zorgen voor nodige maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie, e.d.) van de door hem georganiseerde activiteit. Indien
deze van toepassing is op de activiteit van de klant op de locatie.
6.2 De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de klant. Bij gebreke waarvan DE LARO zich het recht
voorbehoudt om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
6.3 DE LARO is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake
veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.
7. Klachten
Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen. Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd
als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk.
Voor zover de aansprakelijkheid van DE LARO, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs voor volledige uitvoering van de
overeenkomst.
8. Overmacht
Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij DE LARO of
bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen,
uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en
uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat DE LARO aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor
veroorzaakte schade.
9. Prijzen - Betaling
9.1 De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij andersluidend vermeld.
DE LARO behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der producten.
9.2 Alle facturen zijn betaalbaar op de factuur vermelde vervaldag: 7 werkdagen.
9.3 In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1,5 % per maand. Tevens zal in geval
van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 €.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in.
Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft DE LARO het recht om alle prestaties leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling
op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die DE LARO het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij gebreke aan
betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke
voorafgaande toestemming.
Het is DE LARO toegelaten te allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.
10. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring
In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege DE LARO, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden
of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
11. Verjaring - Toepasselijk recht - Bevoegde Rechtbank
11.1 Voor zover van toepassing, verklaart de klant uitdrukkelijk te verzaken aan de verkorte verjaringstermijnen voorzien het B.W..
11.2 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met DE LARO
11.3 Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
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