ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN HET WIJNCOLLECTIEF

(A)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
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Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
"Het Wijncollectief": de vereniging Het Wijncollectief.
"Afnemer": degene aan wie Het Wijncollectief zaken verkoopt en/of levert.
"Overeenkomst(en)": alle overeenkomsten tussen Het Wijncollectief en Afnemer betreffende de aankoop van zaken,
alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.
"Website": het geheel van webpagina's, applicaties (apps), software, services en dergelijke gekoppeld aan de
domeinnaam wijncollectief.nl en aan de subdomeinen en alle via de website van Het Wijncollectief toegankelijke diensten.
"Webwinkel": de webwinkel van Het Wijncollectief op de Website.
"Laatste Besteldatum": de meest nabije, in de toekomst gelegen, uiterste besteldatum die op de Website vermeld
staat, dan wel door uw contactpersoon wordt meegedeeld.
"Algemene Verkoopvoorwaarden": de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.
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Toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Wijncollectief, de
Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Het Wijncollectief en Afnemer.
Algemene voorwaarden van Afnemer, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing.
Het Wijncollectief kan te allen tijde de Algemene Verkoopvoorwaarden wijzigen of aanvullen.
Aanbod/Totstandkoming van Overeenkomsten
Alle (prijs)aanbiedingen van Het Wijncollectief zijn steeds vrijblijvend, kunnen door haar te allen tijde worden herroepen
of gewijzigd en zijn gebaseerd op de bij de bestelling door de Afnemer verstrekte gegevens.
Afnemer dient bij bestelling het bestelformulier van de Webwinkel in zijn geheel in te vullen, inclusief leeftijd,
contactgegevens en voorkeursdagen voor levering
Tenzij anders is aangegeven, bestaat de minimale bestelling per type wijn uit een veelvoud van zes (6) flessen.
Het Wijncollectief accepteert, tenzij anders overeengekomen, enkel bestellingen met een afleveradres in Nederland door
personen die ten minste18 jaar oud zijn.
Het Wijncollectief organiseert twee (2) keer per jaar wijnproeverijen en daaraan gekoppelde bestelperiodes. Afnemer
kan bestellingen plaatsen gedurende de bestelperiodes tot en met de Laatste Besteldatum. Per jaar zijn er twee laatste
besteldata. Één in het voorjaar en één in het najaar.
Een Overeenkomst betreffende een aankoop via de Webwinkel komt tot stand door de verzending van een
bevestigingse-mail door Het Wijncollectief aan Afnemer waarin Het Wijncollectief de bestelling van Afnemer bevestigt.
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Bij bestellingen met een lagere waarde dan een op de Website vermeld minimum bedrag wordt
een leveringsbijdrage in rekening gebracht zoals vermeld op de Website.
Het Wijncollectief behoudt zich het recht voor om de prijzen, jaargangen of andere kenmerken die op de Website,
Webwinkel en/of in de bevestigingsemail zijn vermeld in het geval van vergissingen, waaronder druk- en typefouten, of
omissies te corrigeren.
Betaling en Uitvoering van de Overeenkomst
Volledige betaling door Afnemer van de bestelling bij Het Wijncollectief zal plaatsvinden op de dag van de bestelling,
doch uiterlijk op de Laatste Besteldatum.
Het Wijncollectief heeft het recht om de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren.
Ingeval van niet tijdige betaling, is Het Wijncollectief gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten,
zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten, dan wel te annuleren.
De Overeenkomst wordt uitgevoerd gedurende een periode zoals aangegeven bij de Bestelling.
De in 5.4 genoemde termijn geldt als een streeftermijn. Wanneer niet binnen deze termijn geleverd is of bij overige
vragen omtrent de (levering van de) bestelling, dient Afnemer contact op te nemen met zijn contactpersoon bij Het
Wijncollectief. De contactgegevens van uw contactpersoon zijn te vinden op de voor u toegankelijke pagina's op de
Website van Het Wijncollectief.
Aflevering/Overgang van risico
Wat betreft aantallen te leveren, dan wel geleverde zaken, gaat Het Wijncollectief uit van de door haar geregistreerde
aantallen.
Bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het Wijncollectief behoudt zich het recht voor ingeval
voorraden onverhoopt niet toereikend zijn, of wanneer daarmee vergelijkbare situaties zich voordoen, de overeenkomst
na te komen door een vergelijkbaar vervangend product te leveren.
Als moment van aflevering geldt het op transport stellen van de zaken ten behoeve van Afnemer. Alle risico's ter zake
van door Het Wijncollectief af te leveren zaken, waaronder het op transport stellen en vervoeren van de zaken, gaan
over op Afnemer op het moment van aflevering als bedoeld in dit artikel.
De zaken worden geleverd op basis van de gegevens zoals deze in de orderbevestiging of bevestigingse-mail zijn
vermeld. Afnemer staat er voor in dat deze gegevens, zoals zijn naam, leeftijd, adres, contacttelefoonnummer en dergelijke
juist zijn. In geval van een wijziging in deze gegevens zal Afnemer Het Wijncollectief daarvan onverwijld schriftelijk
informeren.
Het Wijncollectief streeft ernaar zaken conform de Overeenkomst te leveren op de door Afnemer aangegeven
voorkeursdagen. Ingeval Afnemer om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen de door Het Wijncollectief in
verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor
rekening van Afnemer.
Besteller staat ervoor in dat Bestelling niet door personen jonger dan 18 jaar in ontvangst wordt genomen. Bij de levering
van de Bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de
Bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder
meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is
onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de Bestelling niet
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geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zal een nieuwe afspraak
voor levering worden gemaakt en kunnen kosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht.
Indien de Afnemer bij de Bestelling heeft aangegeven dat de Bestelling op een bepaalde plek bij zijn adres kan worden
neergezet, en de bezorger de Bestelling op deze plaats aflevert, wordt de Bestelling geacht deugdelijk afgeleverd te zijn.
Besteller staat ervoor in dat de Bestelling die op deze plaats is afgeleverd niet ter beschikking komt of kan komen aan
personen jonger dan 18 jaar.

Klachten
Afnemer dient de door Het Wijncollectief aan hem afgeleverde zaken na aflevering onverwijld grondig op gebreken en
volledigheid te controleren.
Afnemer dient Het Wijncollectief binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen in geval
van een gebrekkige of onvolledige uitvoering van de Overeenkomst na de datum van aflevering.
Een klacht of melding als bedoeld in artikel 7.2 dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de
tekortkoming waarop Afnemer zich beroept.
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Eigendomsvoorbehoud
Alle door Het Wijncollectief geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Afnemer alle op grond van de Overeenkomst
en/of andere overeenkomsten aan Het Wijncollectief verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten volledig heeft
voldaan.
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Overmacht
Ingeval van overmacht aan de zijde van een der partijen wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden zullen zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan het tekortschieten van
toeleveranciers en distributeurs van Het Wijncollectief.
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Opschorting/Ontbinding
De Afnemer heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer.
Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te beho uden. Indien
hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de het Wijncollectief retourneren, conform de door het Wijncollectief
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Daarnaast zijn partijen zijn bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tus senkomst (en met
onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat partijen gehouden zullen zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:
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-

een tekortkoming door een der partijen in de nakoming van (één van) hun verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
(een aanvraag tot) surséance van betaling, faillietverklaring of crediteurenaanbod van een der partijen;
ondercuratelestelling of onderbewindstelling van een der partijen;
intrekking van vergunningen van een der partijen die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn; of
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Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door Afnemer dient schriftelijk te worden gedaan en Afnemer dient de
grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.
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Uitbesteding/Overdracht
Het staat Het Wijncollectief vrij om onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit hoofde van de met Afnemer
gesloten Overeenkomst aan derden uit te besteden.
Afnemer verleent Het Wijncollectief bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek en/of de uitvoering van de
verplichtingen die voor Het Wijncollectief uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te
dragen.
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Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Het Wijncollectief en Afnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
Alle geschillen tussen Afnemer en Het Wijncollectief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam Het
Wijncollectief is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van
Afnemer.

(B)

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
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Definities
In aanvulling op artikel 1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt in deze gebruiksvoorwaarden van de website
verstaan onder:
"Informatie": de op of via de Webwinkel en Website aan Afnemer ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen
en/of diensten.
"Account": het lidmaatschap op grond waarvan Afnemer toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website en
Webshop en het bestelproces via de Webshop of app kan afronden.
"Inloggegevens": de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
"Materialen": ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software
of informatie.
"Gebruiksvoorwaarden": de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Webwinkel en Website en de via de Website
raadpleegbare policies die bindende voorschriften bevatten voor het gebruik van (bepaalde delen van) de Website.
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Toepasselijkheid
De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de Webwinkel en Website door
Afnemer alsmede op de Informatie en de Overeenkomst.
De artikelen 2.3 eerste zin, 12.1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de
Gebruiksvoorwaarden.
Registratie voor een Account en Inloggegevens
Indien Afnemer gemakkelijk gebruik wenst te maken van onderdelen van de Website en/of een bestelling wenst te
plaatsen in de Webwinkel, kan Afnemer een Account aanmaken bij het plaatsen van een bestelling door een online
registratieformulier volledig in te vullen en te versturen aan Het Wijncollectief. Tijdens het registratieproces kiest
Afnemer een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee Afnemer bij een volgende bestelling vergemakkelijkt
toegang krijgt tot de diensten van de Webwinkel.
De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Afnemer staat in
voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
De Afnemer zal Het Wijncollectief onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde
bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
Rechten en verplichtingen van Het Wijncollectief
Het Wijncollectief zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan de Afnemer. Het Wijncollectief staat er
niet voor in dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
Het Wijncollectief behoudt zich het recht voor om:
de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing
of verbetering daarvan;
onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
Het Wijncollectief garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de Website
actueel, compleet of accuraat is.
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Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Het Wijncollectief is
niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de Website, daaronder
begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg
is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het bestuur van Het Wijncollectief.
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Links met andere websites
De Website bevat links naar externe internetpagina's. Het Wijncollectief is niet aansprakelijk voor het gebruik of de
inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is
opgenomen naar de Website. Het Privacy- en cookiebeleid van Het Wijncollectief is niet van toepassing op
persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.
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Privacy- en Cookiebeleid
Het Wijncollectief verwerkt de persoonsgegevens van Afnemer die nodig zijn voor het in stand houden van de Website en
het verlenen van diensten aan Afnemer. Het Wijncollectief heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy
statement (link). Afnemer geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de
doeleinden zoals beschreven in de privacy statement.
Het Wijncollectief verzamelt bij het gebruik van Afnemer van de Website gegevens over het gebruik dat Afnemer van de
Website maakt ten behoeve van het gebruiksvriendelijk maken van de Website. Het Wijncollectief heeft haar
cookiebeleid nader uitgewerkt in haar privacy en cookie statement (link).
Het Wijncollectief is te allen tijde gerechtigd haar privacy- en cookiebeleid eenzijdig te wijzigen.
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Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op
de Website en de Informatie bij Het Wijncollectief.
Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld
door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of
reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks
of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Het Wijncollectief.
Vrijwaring aanspraken van derden
Afnemer vrijwaart Het Wijncollectief ter zake van alle schade en kosten die Het Wijncollectief lijdt of maakt ter zake van
aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen van derden, een inbreuk op
(intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig handelen jegens een derde.

Algemene Verkoopvoorwaarden
Het Wijncollectief

Blad 3 van 3

