
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - BVBA “KI LICHTERVELDE” 
 
Art. 1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes, 
gemaakt door de KI Lichtervelde, op elke tussen KI Lichtervelde en de klant gesloten overeenkomst, en op alle facturen van KI 
Lichtervelde, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of 
de levering en/of de werken dienen te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden worden 
verondersteld gekend en aanvaard te zijn door de koper, en primeren op de algemene voorwaarden van de klant. 
 
Art. 2 Al onze offerten zijn zonder verbintenis. 
 
Art. 3 Direct bij de levering dient de klant na te gaan of de geleverde dieren of goederen zichtbare beschadigingen of gebreken 
vertonen. Bij levering zichtbare beschadigingen, gebreken of tekorten dienen door de klant aan de KI Lichtervelde te worden 
gemeld bij gedateerd schrijven, te versturen binnen de 48 uur na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.  
Niet zichtbare gebreken dienen binnen de 48 uur na de ontdekking van het gebrek bij KI Lichtervelde te worden gemeld bij 
gedateerd schrijven. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. 
Wanneer de verpakking tijdens het transport werd beschadigd, dient dit op de leveringsbon of het vervoersdocument te worden 
vermeld. 
In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan goederen  of dieren, zal de KI Lichtervelde 
de geleverde goederen of dieren vervangen, het gebrek verhelpen, dan wel de geleverde goederen of dieren terugnemen. KI 
Lichtervelde heeft dienaangaande het optierecht, en kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding noch kan haar enige 
andere sanctie worden opgelegd. KI Lichtervelde is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade. 
Iedere aanspraak van de koper tot vergoeding van schade en/of vervanging of herstel van de geleverde goederen of dieren, uit 
welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding van het gebrek 
volgens deze voorwaarden of de wet, dan wel 6 maanden na de levering. 
 
Art. 4 De aangeduide leveringstermijn wordt door KI Lichtervelde in de mate van het mogelijke in acht genomen, maar is nooit 
bindend. 
 
Art. 5 Indien de klant de levering van de gekochte goederen of dieren weigert kan KI Lichtervelde opteren voor de ontbinding 
van de overeenkomst met schadevergoeding. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege, en 
zonder ingebrekestelling, door loutere kennisgeving per aangetekende brief. De klant is hierbij ten opzichte van KI Lichtervelde  
gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, forfaitair begroot op 25 % van de prijs, onverminderd het recht van de KI 
Lichtervelde om vergoeding te eisen van de werkelijk geleden schade. 
 
Art. 6 KI Lichtervelde behoudt zich het recht voor de goederen of dieren te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien 
deze gedeeltelijk zijn en behoudt zich het recht voor de goederen of dieren in verschillende leveringen te splitsen. 
 
Art. 7 De facturen van KI Lichtervelde (inclusief verkoopsvoorwaarden) zullen bij gebrek aan protest bij aangetekend schrijven 
binnen de acht dagen na hun verzending als aanvaard worden beschouwd. Deze facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen 
na factuurdatum.  
KI Lichtervelde is te allen tijde bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of borgstelling te verlangen. 
Alle vervallen schuldvorderingen zullen van rechtswege een intrest opbrengen van 10 % per jaar. Bij ongerechtvaardigde 
gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het nog openstaand saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, 
verhoogd worden met 10 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR bij 
wijze van conventionele schadevergoeding. 
 
Art. 8 Alle overeenkomsten tussen KI Lichtervelde en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien 
de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt kan KI Lichtervelde de verdere uitvoering 
van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen. 
 
Art. 9 Zo een factuur niet betaald is op de vervaldag worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar welke ook 
het gemak van betaling moge wezen dat voorafgaandelijk toegestaan werd. 
 
Art. 10 De door KI Lichtervelde geleverde goederen of dieren blijven eigendom van KI Lichtervelde tot op het ogenblik dat de 
klant al zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen 
of dieren nooit in pand gegeven, verkocht, vervreemd of verwerkt worden en blijft KI Lichtervelde steeds gerechtigd de haar 
toebehorende goederen of dieren terug te nemen of terug te eisen.  
Indien de klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens KI Lichtervelde, of zij goede reden heeft te vrezen dat 
de klant in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is KI Lichtervelde bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde dieren terug te nemen op kosten van de koper, zonder dat de koper gerechtigd is tot enige vergoeding wegens 
behoud of waardevermeerdering van de dieren. 
In geval van beslag op de goederen of dieren dient de klant KI Lichtervelde daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.  
 
Art. 11 Indien de klant zijn verplichtingen jegens KI Lichtervelde niet nakomt of KI Lichtervelde vreest dat de klant zijn 
verplichtingen niet zal nakomen en de klant niet in staat is om op eerste verzoek van KI Lichtervelde zekerheid te stellen voor 
de nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft KI Lichtervelde het recht de uitvoering van alle met de koper gesloten 
overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van 
KI Lichtervelde op schadevergoeding. 
Indien KI Lichtervelde  van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, stelt zij de klant daarvan in kennis via aangetekend 
schrijven. 
 
Art. 12 Overmacht : de aansprakelijkheid van KI Lichtervelde kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar 
verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke 
of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie - ongevallen, brand, machinebreuk edm. Overmacht geeft de klant in 
geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. 
 
Art. 13 Alle geschillen tussen de klant en KI Lichtervelde vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van, naargelang het geval, 
de Vrederechter te Oostende, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Oostende. 
 
Art. 14 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de verhouding tussen de klant en KI Lichtervelde het Belgisch recht 
van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken. 


