Algemene Voorwaarden Wijnhandel Webshop
1. Leveringsvoorwaarden/ transportkosten
Bij levering buiten Den Haag en omliggende gemeenten zal er in overleg transport kosten gerekend worden. De
producten worden opgestuurd door PostNL of indien dit mogelijk is persoonlijk geleverd worden door Eigenaar en
Registervinoloog Mark van Duijn.
2. Levertijd
Bij overmacht kan er afgeweken worden van de standaard leveringstijd van binnen 2 dagen. De wederpartij zal in
deze situatie telefonisch op de hoogte worden gebracht. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het
gekochte ter transportering gereed staat. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking binnen 3
werkdagen op eventuele tekortkomingen of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na
mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
3. Garantie
Indien er schade of tekortkomingen zijn dient de wederpartij dit aan te tonen bij ons. Bij overeenstemming van beide
partijen zullen de goederen ingewisseld worden door goederen die aan de eisen voldoen.
4. Annuleren/wijzigen
Als u besteld heeft en u wilt annuleren of wijzigen dan kan dit zolang de bestelling nog niet onderweg is. Er wordt u
geadviseerd dit dezelfde dag te doen.
5. Aansprakelijkheid
Buiten de garantie van schade aan het product aanvaard de verkoper geen enkele aansprakelijkheid. Er is een garantie
voor schade aan het product bijvoorbeeld wijn aangetast door TCA (kurk). In dit geval neemt de verkoper de plicht
op zich om te zorgen voor nieuwe producten. De TCA wordt wel gecontroleerd door Registervinoloog Mark van
Duijn voordat de ‘’flesfout’’ vastgesteld kan worden.
Daarnaast is gevolgschade als bedrijfsschade, winstderving, vertragingsschade en/of personen of letselschade
uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Prijzen
Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
7. Betalingen
Optie 1: Direct betalen via Ideal
Optie 2: Kontant betalen bij levering
Optie 3: Betaling per overschijving (de bestelling wordt pas definitief als het volledige bedrag overgeschreven is)
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