FACTUURVOORWAARDEN 2018 Bvba K.I. Hof Ter Leeuwe
De ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………...
Eigenaar/ individuele verantwoordelijke, verklaart dat zijn paard/en beschreven als:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Gaat akkoord om het bovengenoemde dier toe te vertrouwen aan K.I. Hof Ter Leeuwe om onderzoeken,
behandelingen en/of operaties te ondergaan.
2. De ondergetekende aanvaardt de factuurvoorwaarden van K.I. Hof Ter Leeuwe en heeft een kopie van deze
voorwaarden ontvangen en ondertekend. Deze voorwaarden kunnen ook teruggevonden worden op onze website
( www.hofterleeuwe.be )
3. De eigenaar moet zijn paard minstens eenmaal per jaar vaccineren tegen Tetanus, Rhinopneumonie en
Influenza. Is dit meer dan een jaar geleden dan zal K.I. Hof ter Leeuwe uw paard vaccineren zonder dat hiervoor
voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig is.
4. De eigenaar dient het centrum van tevoren in kennis te stellen van enige medische antecedenten. (bv gekende
allergieën aan welbepaalde medicaties, koliekgevoeligheid, stalondeugden, bijzondere karaktertrekken, stampen
of aanvallen, stalling op stro of vlas )
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Persoonlijke bezittingen zoals halster/ deken/ dienen bij het paard te blijven:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Het paard kan op afspraak bezocht worden tijdens zijn verblijf op het KI-station door de eigenaar of zijn
vertegenwoordigers.
7. Geen enkel individueel lid van de medische staf of K.I. Hof Ter Leeuwe’s personeel kan verantwoordelijk
gehouden worden voor enig verlies, schade, of verwonding aan het toevertrouwde paard, ongeacht of dit is
veroorzaakt door nalatigheid, behandeling of andere.
8. K.I. Hof Ter Leeuwe behoudt zich het recht om alle nodige onderzoeken, behandelingen en/ of handelingen die
gewenst lijken te zijn, te ondernemen. Ondergetekende aanvaardt uitdrukkelijk en geeft volledige toestemming
voor alle onderzoeken, behandelingen en/ of activiteiten, ongeacht of deze op voorhand zijn beschreven.
9. Ondergetekende verleent toestemming voor sedatie, en is zich ervan bewust dat alle vormen van behandeling
een gekend risico inhouden voor het paard.
10. De ondergetekende stemt in met de prijzen (excl. BTW) opgenomen op de website, www.hofterleeuwe.be.
Deze tarieven zijn een richtlijn: de uiteindelijke kosten kunnen dus hoger zijn, afhankelijk van het verloop van de
behandeling (gebruikte geneesmiddelen, chirurgie, …)
11. Het paard moet worden opgehaald binnen de 24 uur na ontslag en/of op afspraak. Als het paard niet opgehaald
wordt, worden de bijkomende kosten voor de zorgen aangerekend en deze zijn niet beperkt door de richttarieven.
K.I. Hof Ter Leeuwe behoudt zich het recht om een van de volgende opties naar gelang de omstandigheden te
selecteren, wanneer het paard niet is opgehaald binnen de drie dagen na kennisgeving per telefoon en per email.

- Terugbrengen van het paard naar de eigenaar, op risico van en voor rekening van de eigenaar.
- Blijft het paard opgestald, dan wordt het basistarief van 30 €/ dag, exclusief mogelijke aanvullende kosten
voor zorgverlening (bijvoorbeeld medicatie,…) aangerekend.
12. Mocht K.I. Hof Ter Leeuwe zorgen voor het vervoer, dan zal dit in elk geval ongeacht de omstandigheden
gebeuren op risico en kosten van de eigenaar.
13. Het KI station of de daar werkzame dierenartsen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor complicaties
na een bijkomende behandeling die niet door hen werd uitgevoerd of voor infecties als gevolg van deze
behandeling.
14. De factuur vervaldag: alle facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De factuur
zal worden overhandigd wanneer het paard wordt afgehaald. Indien het paard voor een langere periode zou
verblijven, zal maandelijks de factuur gemaild worden naar de eigenaar.
15. Bij niet betaling van de factuur na ontvangst, zal een nalatigheidsintrest worden aangerekend gelijk aan de
wettelijke intrestvoet, evenals een vast bedrag voor schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een
minimum van 25€. Dit zal verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op nietbetaling van de factuur na ontvangst. Kosten geassocieerd met onbetaalde rekeningen of cheques, of enige andere
kosten in verband met het invorderen van de facturen zijn niet opgenomen in deze vaste vergoeding en worden
apart in rekening gebracht.
16. In overeenstemming met K.I. Hof Ter Leeuwe kan de eigenaar een betalingskorting verkrijgen van 2% van het
factuurbedrag. Deze korting is enkel toepasbaar op de goederen en diensten geleverd door K.I. Hof Ter Leeuwe
(dus niet op transportkosten, labo-onderzoeken…). De voorwaarde voor het behouden van deze betalingskorting
is dat de betreffende factuur wordt voldaan binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. Indien deze
betalingstermijn niet gerespecteerd wordt, geld de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen en dient het originele
bedrag exclusief korting te worden voldaan. Beide bedragen zijn steeds vermeld op de factuur.
17. K.I. Hof Ter Leeuwe behoudt zich het recht om zijn verplichting tot het leveren van de goederen, waarop deze
aanspraken betrekking hebben, uit te stellen tot de schuldenaar heeft voldaan aan iedere schuld. Alle kosten naar
aanleiding van de schuldvordering zijn voor rekening van de schuldenaar. Alle risico’s blijven bij de schuldenaar.
18. In het geval van enig dispuut zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd. Het
Belgische recht is van toepassing.
19. Als de dekgelden, voldaan via K.I. Hof Ter Leeuwe, de garantie voor een levend veulen omvatten, is dit slechts
geldig voor twee opeenvolgende dek-seizoenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie vervalt
in het geval het sperma van de gekozen hengst niet meer kan verkregen worden door K.I. Hof Ter Leeuwe.
20. De verplichtingen die K.I. Hof Ter Leeuwe accepteert voor de uitvoering van de overeenkomst dienen
gekwalificeerd te worden als een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De eigenaar of zijn
vertegenwoordiger zijn geïnformeerd over de gezondheidsverklaring en factuurvoorwaarden.
Al deze voorwaarden zijn aanvaard tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zoutleeuw
Datum : …./…./……..
Voor de eigenaar of de verantwoordelijke

