
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BKSI PACKING NV  

1. DEFINITIES 

1.1. 

De Klant: de partij die verzoekt om een offerte en/of de levering van diensten en/of goederen 

BKSI PACKING NV: de dienstverlener 

De Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden 

Partijen: de Klant en BKSI PACKING NV 

2. TOEPASSING 

2.1. 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten/goederen en alle offertes en/of 

overeenkomsten die hierop betrekking hebben door BKSI PACKING NV. De Voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op alle buitencontractuele verplichtingen of aansprakelijkheid ten laste van BKSI PACKING NV als 

gevolg van leveringen van diensten en/of goederen door haar gedaan. 

2.2. 

Deze Voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die door de 

Klant op welk ogenblik ook worden meegedeeld, behoudens indien eventuele afwijkende voorwaarden 

uitdrukkelijk en schriftelijk door BKSI PACKING NV werden aanvaard. Behoudens uitdrukkelijk anderszins 

overeengekomen, geldt een eventuele afwijking uitsluitend voor de specifieke offerte, overeenkomst, opdracht 

of levering waarvoor deze afwijking werd overeengekomen. Indien er enige discrepantie, inconsistentie of 

dubbelzinnigheid die bestaat tussen afwijkende, bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk overeengekomen met 

de Klant en de Voorwaarden, dan zullen de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk met de Klant 

overeengekomen voorrang hebben in de mate van de discrepantie, inconsistentie of dubbelzinnigheid. 

1.3. 

BKSI PACKING NV verpakt alle goederen onder de garantie van het Syndicat Emballage Industriel Logistique 

Associee (afgekort: S.E.I.). De voorwaarden die door het S.E.I. aan de verpakking gesteld worden, zijn van 

toepassing op elke verpakking uitgevoerd door BKSI PACKING NV voor de Klant. 

1.4. 

Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant dat hij effectief kennis genomen heeft van de 

Voorwaarden en dat hij onherroepelijk akkoord gaat met de Voorwaarden. 

3. PRIJZEN  

3.1. 

Alle prijzen, behandelingstarieven en andere tarieven vermeld in elke overeenkomst, offerte of ander 

document waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn exclusief belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld.  

4. BETALING 

4.1. 

De facturen van BKSI PACKING NV zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk 

anderszins overeengekomen. Niettegenstaande elke andersluidende bepaling zullen alle prijzen en andere aan 

BKSI PACKING NV verschuldigde bedragen worden aangerekend in de munteenheid vastgesteld door BKSI 

PACKING NV. BKSI PACKING NV behoudt zich het recht voor om deze prijzen en andere verschuldigde bedragen 



 

 

om te zetten in een andere munteenheid, aan de wisselkoers op het ogenblik van de omzetting. BKSI PACKING 

NV behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid van de Klant regelmatig te controleren. In het geval 

van belangrijke wijziging in kredietwaardigheid van de Klant, behoudt BKSI PACKING NV zich het recht voor om 

de betalingsvoorwaarden van de Klant aan te passen. 

4.2. 

Bij gebreke aan betaling binnen de termijn zoals bepaald in artikel 4.1. van de Voorwaarden, heeft BKSI 

PACKING NV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een verwijlsintrest op het bedrag dat door 

de Klant verschuldigd is, conform de intrestvoet van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties en op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog te 

betalen saldo, met een minimum van 125 euro, onverminderd het recht van BKSI PACKING NV om een hogere 

vergoeding te vorderen mits bewijs van werkelijke geleden schade. 

4.3. 

Indien de Klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur geen opmerkingen, klachten of protest uit, 

wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de Klant. Elke klacht die na 

de termijn van vijf werkdagen vanaf de ontvangst van de factuur aan BKSI PACKING NV ter kennis wordt 

gebracht, is niet ontvankelijk. Deze klacht dient gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd.  

Indien een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk aan te geven welk deel van 

de factuur wordt geprotesteerd en op welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht 

het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de Klant zich ertoe om bij een gedeeltelijk 

protest minstens het niet – geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet – 

geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in overeenstemming met de Voorwaarden, zonder dat deze 

bepaling op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen 

en bedragen en aan de toepasselijkheid van de Voorwaarden hierop. 

4.4. 

Indien BKSI PACKING NV verschillende schuldvorderingen heeft ten aanzien van de Klant, vormen één enkele 

en ondeelbare schuldvordering waarop BKSI PACKING NV al haar rechten en voorrechten kan uitoefenen. 

4.5. 

Compensatie tussen eventuele vorderingen van de Klant op BKSI PACKING NV en vorderingen van BKSI 

PACKING NV op de Klant is uitgesloten. 

4.6. 

BKSI PACKING NV is te allen tijde gerechtigd betalingswaarborgen of voorschotten te vragen en de uitvoering 

van de overeenkomst op te schorten totdat die waarborgen of voorschotten werden ontvangen. 

5. AANSPRAKELIJKHEID 

5.1. 

BKSI PACKING NV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van haar 

verbintenissen wegens overmacht. Overmacht wordt gedefinieerd als elke gebeurtenis die niet te wijten is aan 

de fout van BKSI PACKING NV en maakt de uitvoering van de verbintenissen van BKSI PACKING NV onmogelijk, 

moeilijker of vertraagt met inbegrip van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door 

storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog of laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, (gevaar van) 

(burger)oorlog, overheidsmaatregelen, oproer, sabotage, staking, lock-out, stoornissen in het verkeer, gebrek 

aan arbeidskrachten, quarantaine, ziekte van personeel, brand, explosie, verzakking, instorting, wateroverlast, 

diefstal, vandalisme, daden van derden, invasie, bezetting, revolutie, rebellie, terrorisme, stakingen, 

materieelbreuk. Deze opsomming is niet limitatief. Indien BKSI PACKING NV voor de uitvoering van haar 

verbintenissen beroep doet op en afhankelijk is van derden, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing in 

het geval dat de overmacht zich manifesteert bij deze derden. 



 

 

5.2. 

Indien BKSI PACKING NV wordt verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van de in artikel 

5.1 bepaalde omstandigheden, of indien BKSI PACKING NV hieraan slechts met vertraging kan voldoen, is BKSI 

PACKING NV gerechtigd om elke overeenkomst met de Klant waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn 

geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de opschorting meer dan 12 maanden duurt, kan BKSI PACKING 

NV de overeenkomst met de Klant bij aangetekend schrijven ontbinden. In beide gevallen kan dit zonder 

voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst. BKSI PACKING NV is in dat geval ontheven van haar verplichtingen 

zonder enige aansprakelijkheid tot gevolg ten opzichte van de Klant en zonder enig recht van de Klant om de 

uitvoering van de verplichtingen op te eisen. Indien BKSI PACKING NV, tijdens de opschorting of de ontbinding, 

haar verplichtingen gedeeltelijk heeft voldaan, zal de Klant het pro rata gedeelte van de totale prijs betalen. 

5.3. 

BKSI PACKING NV kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de bewezen schade en/of het verlies die het 

rechtstreeks gevolg zijn van haar concreet bewezen fout. In geen enkel geval kan BSKI aansprakelijk worden 

gesteld voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, economische schade, gevolgschade of schade 

met een punitief karakter, van welke aard ook (hier inbegrepen en niet limitatief opgesomd: advocatenkosten, 

expertisekosten, gederfde inkomsten of winsten) zelfs in het geval van een zware fout. 

Onder geen enkele omstandigheid zal meer dan de werkelijke schade worden vergoed, waarbij de 

aansprakelijkheid van BKSI PACKING NV beperkt is conform artikel 12 van onderhavige voorwaarden.  

5.4. 

In geen geval is BKSI PACKING NV aansprakelijk in de volgende gevallen: alle immateriële -, onrechtstreekse – 

en / of gevolgschade zoals wachttijden, lig – en staangelden, bedrijfsschade, boeten en / of soortgelijke 

heffingen (deze opsomming is niet limitatief), schade en/of verlies ontstaan vóór of na het daadwerkelijke 

verlenen van de diensten door BKSI PACKING NV, overmacht zoals bepaald in artikel 5.1., gebreken aan 

goederen en/of containers, tekort aan personeel, diefstal, fout en / of nalatigheid van derden (hieronder 

eveneens begrepen, de derden waarop BKSI PACKING NV beroep doet voor de uitvoering van haar 

verbintenissen) en/of van de Klant, geen of onjuiste instructies of gegevens verstrekt door de Klant en/of door 

derden, elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de bedrijfsmiddelen van BKSI PACKING NV. 

5.5. 

Indien de Klant van oordeel is dat BKSI PACKING NV aansprakelijk is, dient de Klant BKSI PACKING NV schriftelijk 

hiervan op de hoogte te brengen, samen met de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade, zo snel 

mogelijk na de vaststelling ervan. Deze kennisgeving dient minstens de juridische en feitelijke basis van de 

vordering te bevatten, zodat het voor BKSI PACKING NV duidelijk is om welke schade het juist gaat, evenals een 

begroting van de schade. 

5.6. 

Indien de Klant beroep kan doen op een vrijstelling en / of aansprakelijkheidsbeperking ten opzichte van de 

goederenbelanghebbende en enig andere derde is gehouden deze te bedingen ten voordele van BKSI PACKING 

NV. 

5.7. 

Indien BKSI PACKING NV een schadevergoeding verschuldigd is, zal BKSI PACKING NV niet gehouden zijn deze 

schadevergoeding te betalen indien dit bedrag minder is dan 250 euro, rekening houdende met deze Algemene 

Voorwaarden en elke overeenkomst, offerte of ander document. In zoverre de schadeclaim het bedrag van 250 

euro overschrijdt, zal BKSI PACKING NV enkel verantwoordelijk zijn voor het surplus. 

5.9 

De Klant zal BKSI PACKING NV vrijwaren van elke verantwoordelijkheid, verlies op schade die BKSI PACKING NV 

zou kunnen lijden, in het geval een andere persoon dan de Klant een schadeclaim tegen BKSI PACKING NV 



 

 

indient wegens verlies of schade als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de goederen en/of diensten 

geleverd door BKSI PACKING NV aan de Klant in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

5.10. 

Deze Voorwaarden beperken geenszins het recht van BKSI PACKING NV om gelijk welk bedrag van de Klant te 

vorderen wanneer de Klant mede schuldig is aan nalatigheid of inbreuk op deze Voorwaarden of op gelijk 

welke overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. 

6. KOSTEN TEN LASTE VAN DE KLANT 

6.1. 

Alle kosten die voortvloeien uit beslissingen van de overheid zijn ten laste van de Klant, indien BKSI PACKING 

NV door deze beslissingen bijkomende taken dient uit te voeren die niet contractueel werden 

overeengekomen. BKSI PACKING NV zal deze uitvoeren tegen de betaling door de Klant van een gepaste 

vergoeding. 

6.2. 

BKSI PACKING NV staat geenszins in voor vrachtgelden, havengelden, belastingen, rechten (met inbegrip van 

maar niet beperkt tot douane, accijnzen en BTW), bijdragen, boetes en eventuele andere kosten met 

betrekking tot de dienstverlening door BKSI PACKING NV, indien BKSI PACKING NV heeft gehandeld in 

overeenstemming met de instructies van de Klant. De Klant zal BKSI PACKING NV vergoeden en vrijwaren van 

claims tegen BKSI PACKING NV of diens medewerkers, met betrekking tot dergelijke kosten. 

7. VERZEKERING 

Tenzij zulks uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen zal BKSI PACKING NV nimmer zorg dragen voor 

verzekering van goederen, ook voor goederen welke verblijven in de magazijnen van BKSI PACKING NV of door 

haar gehuurde magazijnen. Partijen en respectievelijke verzekeraars doen wederzijds afstand van verhaal voor 

alle schade ten gevolge van brand, ontploffing, blikseminslag en inslag door luchtvaartuigen. De Klant zal zelf 

instaan voor de opruiming en verwijdering van de door brand beschadigde goederen. 

8. INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE KLANT EN DE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT T.A.V. BKSI PACKING 

NV 

8.1. 

De Klant zal alle informatie verstrekken aan BKSI PACKING NV die nuttig is voor de dienstverlening van BKSI 

PACKING NV. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie die door hem aan BKSI PACKING NV wordt 

gegeven. 

De Klant zal in zijn instructie minstens volgende informatie schriftelijk meedelen aan BKSI PACKING NV: 

1) de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen 

2) alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of het 

verblijf van de goederen en dienstverlening in het algemeen 

BKSI PACKING NV is niet verplicht de juistheid, authenticiteit en/of de geldigheid van dergelijke informatie / 

documenten te controleren. 

8.2. 

De Klant zal alle redelijke maatregelen nemen om het effect van de eventuele nalatigheid of schending van de 

verplichtingen door BKSI PACKING NV te beperken en de kosten die door BKSI PACKING NV en dergelijk geval 

moeten gedragen worden te minimaliseren. 

 

 



 

 

8.3. 

De Klant zal ervoor zorgen dat elke vrijstelling of verweer van BKSI PACKING NV ten opzicht van de Klant, en 

alle eventuele beperkingen van of voorwaarden voor de aansprakelijkheid van BKSI PACKING NV ten opzichte 

van de Klant op grond van deze Algemene Voorwaarden, ook tegenstelbaar zijn door en gelden ten voordele 

van BKSI PACKING NV tegen derden die een contract hebben met de Klant (en in het bijzonder tegen de klant 

van de Klant). 

9. RETENTIERECHT 

Tot zekerheid voor de betaling van alle sommen die de Klant voor de behandeling, de opslag en bijkomende 

activiteiten voor deze en vorige goederen aan BKSI PACKING NV verschuldigd is, wordt aan BKSI PACKING NV 

een retentierecht en pand verleend, overeenkomstig art. 1948 van het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen 

van de Wet van 5 mei 1872n zelfs wanneer er warrants of opslagcertificaten aan toonder zijn uitgesteld. 

Indien de Klant in gebreke blijft, is BKSI PACKING NV na aanmaning gerechtigd de goederen te doen verkopen 

overeenkomstig de procedure zoals bepaald in de Wet van 5 mei 1872. De nieuwe wet betreffende het pand 

zal automatisch van kracht worden per 1 januari 2018. 

10. BEËINDIGING EN ANNULATIE 

10.1. 

BKSI PACKING NV kan elke overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zonder 

rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving, opzeggingstermijn of 

schadevergoeding geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang beëindigen lastens de Klant door het 

versturen van een aangetekend schrijven aan de Klant, in de volgende gevallen: 

10.1.1. Indien de Klant in gebreke blijft om één van zijn verbintenissen uit te voeren; 

10.1.2. Indien de Klant elke beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of delen daarvan 

(bijvoorbeeld door faillissement, in vereffeningstelling of enige andere collectieve maatregel die 

erop gericht is de Klant tegen zijn schuldeisers te beschermen) 

In elk van de bovengenoemde gevallen worden de bedragen die door de Klant aan BKSI PACKING NV nog 

verschuldigd, maar nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verzoek 

of kennisgeving opeisbaar. In de voorgaande gevallen kan BKSI PACKING NV ook de uitvoering van haar 

verbintenissen geheel of gedeeltelijk opschorten. 

10.2. 

In geval van beëindiging of opschorting in overeenstemming met artikel 8.1. van de Algemene Voorwaarden is 

BKSI PACKING NV nooit aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook. De Klant is gehouden 

BKSI PACKING NV te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade die door of in verband met de 

beëindiging of opschorting zou ontstaan. 

10.3. 

Bij annulatie van de opdracht zullen steeds alle kosten die reeds door BKSI PACKING NV gemaakt werden, 

integraal worden vergoed door de Klant. 

11. OVERIGE BEPALINGEN 

11.1. 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden en/of van enige overeenkomst met betrekking tot 

de levering van diensten en/of goederen door BKSI PACKING NV nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard 

zouden worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere 

bepalingen niet aantasten. In dit geval zullen de Klant en BKSI PACKING NV zich inspannen om onmiddellijk en 

te goeder trouw een geldige bepaling overeen te komen teneinde de nietige, onwettige of onafdwingbare 

bepaling te vervangen. 



 

 

11.2. 

De rechten en plichten die door middel van deze Voorwaarden aan de Klant toekomen, zijn enkel 

overdraagbaar (door fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak of enige 

andere gelijkaardige vennootschapsrechtelijke herstructurering, hetzij naar Belgisch recht of naar enig ander 

recht, of anderszins) met een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BKSI PACKING NV. 

11.3. 

De verhouding tussen Partijen zal geenszins worden beschouwd als een partnerschap, een joint venture of elke 

andere vereniging tussen de partijen. Geen van de Partijen zal worden beschouwd als de uitvoeringsagent of 

de werknemer van de andere. 

11.4. 

Indien BKSI PACKING NV niet de strikte toepassing van deze Voorwaarden opeist aan de Klant, zal dit niet 

worden beschouwd als een verzaking door BKSI PACKING NV van het recht om op elk moment de strikte 

naleving te eisen. 

11.5. 

BKSI PACKING NV kan de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen en dit in overeenstemming met de 

wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe 

Voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving ervan aan de Klant. De nieuwe 

Voorwaarden gelden dan ook ten aanzien van de reeds eerder gesloten overeenkomsten en de reeds eerder 

gedane offertes. 

11.6. 

Alle offertes van BKSI PACKING NV zijn vrijblijvend, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke vermelding van 

het tegendeel. Indien de bestelling wordt geplaatst en deze wijkt af van datgene waarvoor de offerte gegeven 

werd, behoudt BKSI PACKING NV zich het recht voor de prijs en tijdspanne waarin de goederen verpakt worden 

te laten afwijken van wat er in de offerte staat. BKSI PACKING NV is slechts gebonden door een bestelling nadat 

deze schriftelijk werd bevestigd door BKSI PACKING NV. 

11.7. 

De Klant verklaart en waarborgt dat (1) hij een vennootschap is die rechtsgeldig is opgericht en geldig bestaat 

onder het recht van zijn land van oprichting en dat hij de volledige bevoegdheid, toelating en recht heeft om 

zijn activiteiten uit te oefenen en om enige overeenkomst, offerte of ander document waarop deze 

Voorwaarden van toepassing zijn, aan te gaan, en (2) dat enige levering van diensten en/of goederen waarop 

deze Voorwaarden van toepassing zijn niet in strijd is of zal zijn met enige regelgeving, vonnis, instructie, 

toelating, overeenkomst of verplichting die op hem van toepassing is of met enige overeenkomst waarbij hij 

partij is. 

12. NIET NAKOMING VAN DE VOORWAARDEN 

Indien de opdrachtgever deze voorwaarden niet nakomt, behoudt BKSI PACKING NV zich het recht voor om, 
onverminderd zijn overige rechten, alle overeenkomsten met de opdrachtgever zonder ingebrekestelling en 
zonder beroep op de rechtbank te beëindigen. 
 
Indien BKSI PACKING NV verantwoordelijk is voor ontstane schade dan is haar verantwoordelijkheid beperkt tot 
volgende bedragen: 
 

- 80,00€/kg toevertrouwde of verpakte goederen 
- Met een max. van 80.000,00€ per colli, kist 
- Met een max. van 168.000,00€ per schadegeval, zonder dat de schadevergoeding de oorspronkelijke 

waarde van de goederen, verpakking en afwerking inbegrepen, kan overschrijden. De waarborg is 



 

 

beperkt tot de directe materiële schade, met uitsluiting van elke opeising voor commercieel, moreel 
(direct & indirect) nadeel. 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

13.1. 

Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door 

het Belgische recht. 

13.2. 

De rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen is bevoegd voor alle geschillen tussen partijen.  


