ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WIJNHANDEL BEAUVIN
Leeftijdsgrens
Wij verstrekken via internet uitsluitend alcoholhoudende drank aan personen van 18 jaar en ouder, ongeacht het
alcoholpercentage van de desbetreffende drank. Indien bij de bezorger van uw bestelling twijfel bestaat over de leeftijd van de
persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven, is hij/zij verplicht u om legitimatie te vragen. Zorg dus altijd dat een
meerderjarige persoon thuis is om de bestelling in ontvangst te nemen. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een
nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.

Betaling
Bij de eerste bestelling met bezorging thuis vragen wij u vooruit te betalen d.m.v. een overboeking per bank of giro op basis van
de u vooruit toegezonden faktuur of via IDEAL, tenzij anders besproken.
Bij een volgende thuisbezorging kunt u betalen d.m.v. een éénmalige machtiging of contante betaling.
Indien het factuurbedrag dan niet binnen 14 dagen na aflevering door ons van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het
te betalen bedrag verhoogd met 5 euro administratie- en incassokosten.
Goederen niet voldaan na levering, blijven eigendom van Wijnhandel BeauVin.
Incassokosten komen voor rekening van de afnemer.

Prijzen & promoties
Al onze prijzen zijn per fles in euro’s inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Bij aankoop van 12 flessen van dezelfde soort wijn ontvangt u een 13e fles extra. Deze ‘korting’ geldt uitsluitend bij contante
aankopen in de winkel. Deze voorwaarden vervallen bij wijnen met kortingen of wijnen die in de aanbieding zijn (bijv.
maandaanbiedingen via wijnbericht).
Alle aanbiedingen gelden voor de aangegeven duur en zolang de voorraad strekt.
Uitverkocht en jaarswijzigingen zijn voorbehouden.

Bezorging
Wij bezorgen door geheel Nederland.
Bezorgdagen zijn van maandag t/m zaterdag in overleg met BeauVin.
Levering geschiedt binnen 1 week na betaling, indien voorradig. Mochten de door u bestelde producten onverhoopt niet meer
leverbaar zijn, dan nemen wij contact met u op. We kunnen u dan wellicht een gelijkwaardig vervangend product aanbieden en
anders annuleren we (een deel van) uw bestelling. Uiteraard ontvangt u dan de eventueel vooraf betaalde kosten hiervan
retour.
Indien uw bestelling 24 flessen of de factuur meer dan € 150,00 inclusief BTW bedraagt, zullen geen bezorgkosten in rekening
gebracht worden.
Bij een bestelling minder dan 24 flessen zijn de transportkosten € 12,50 (incl. BTW) voor de opdrachtgever.

Retourzendingen
Producten die u in beschadigde toestand ontvangt of die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product
gesteld mogen worden, kunt u terugbrengen/zenden naar de winkel van Wijnhandel BeauVin. Deze worden dan kosteloos
omgeruild.
Flessen met kurk of oxidatie worden direct omgeruild.

Privacy
De gegevens die u op de internetsite aan Wijnhandel BeauVin verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk.
Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt, vast in een bestand.
Indien u bestellingen doet via de site registreren wij die bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan derden
beschikbaar gesteld.
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