
 

Op deze reservering zijn onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot proeverijen/bijeenkomsten bij Wynshop of op locatie van 
toepassing. Na ondertekenen van de overeenkomst wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.  
 

 

Algemene voorwaarden met betrekking tot 
proeverijen/bijeenkomsten bij Wynshop of op 
locatie. 

1. Totstandkoming van de overeenkomst - De 
overeenkomst tussen Wynshop en de opdrachtgever 
komt tot stand doordat hetgeen tussen partijen is 
overeengekomen door Wynshop schriftelijk in de 
offerte wordt bevestigd en aan de opdrachtgever 
wordt toegezonden. In het geval de bijkomende 
diensten in een bijlage worden beschreven, wordt de 
bijlage geacht – ook indien deze later tot stand komt, 
vanaf dat moment – deel uit te maken van de 
overeenkomst.   

2. Offertes - Tenzij uitdrukkelijk anders overeen-
gekomen, zijn alle Wynshop offertes vrijblijvend. 
Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen bij een 
reservering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip. 
Offertes zijn geldig gedurende 7 dagen bij een 
reservering minder dan 1 maand voor bedoeld tijdstip 
tenzij anders aangegeven. Wynshop is slechts aan 
offerte(s) gebonden indien de aanvaarding hiervan 
door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd. 
Indien in een offerte meerdere alternatieven worden 
aangeboden dient tevens de gewenste keuze 
schriftelijk bevestigd te worden. Indien een offerte 
met meerdere alternatieven door wederpartij wordt 
bevestigd, zonder bevestiging van een gekozen 
alternatief, wordt de eerst beschreven keuze in de 
offerte stilzwijgend bevestigd door wederpartij. De 
prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, 
tenzij anders aangegeven. Bij annulering van een 
onbevestigde offerte worden geen kosten in rekening 
gebracht tenzij anders aangegeven.  

3. Opties - In een offerte gespecificeerde ruimte en 
tijden worden alleen door Wynshop gereserveerd op 
basis van een door wederpartij getekende offerte. 
Wynshop kan vrijblijvend een optie verlenen. 
Wynshop doet alsdan een aanbieding/offerte met 
vermelding van de geldigheidsduur van deze optie, 
alsmede met vermelding van de kosten welke 
verbonden zijn aan het niet gebruik maken van de 
optie. De maximale geldigheidsduur van een optie is 
gelijk aan de geldigheid van de offerte. Voor het 
verstrijken van de geldigheidsduur dient schriftelijk 
aan Wynshop kenbaar gemaakt te worden gebruik te 
willen maken van de faciliteiten van Wynshop anders 
zal de optie stilzwijgend verlopen. 

4. Prijswijzigingen - Alle aangegeven prijzen zijn 
onder voorbehoud van wijzigingen alsmede 
wijzigingen in de fiscale wetgeving. 

5. BTW - Vermelde extra catering bedragen zijn 
inclusief 6% of 21% BTW, waarvan de BTW niet 
verrekenbaar is. Overige bedragen zijn inclusief 21% 
BTW, waarvan de BTW verrekenbaar is.  Over zaal 
is 21% BTW verschuldigd. Indien er sprake is van 
een proeverijarrangement (inclusief huur voor de 
ruimte), is in deze prijs 21% BTW inbegrepen ten 
aanzien van de huur van de ruimte.  

6. Waarborgsom - Wynshop is gerechtigd aan de 
wederpartij een waarborgsom in rekening te 
brengen, welke maximaal 100% van het 
verschuldigde bedrag (inclusief BTW) kan bedragen. 

Wynshop is gerechtigd te verlangen dat genoemde 
waarborgsom bij vooruitbetaling wordt voldaan. De 
waarborgsom dient evenwel altijd uiterlijk tezamen 
met de verschuldigde prijs te worden voldaan. 
Wynshop is gerechtigd enige vordering uit welken 
hoofde ook op deze waarborgsom te verhalen. Indien 
Wynshop van dit recht gebruik maakt voordat de 
overeenkomst is geëindigd dient de waarborgsom op 
eerste verzoek van Wynshop tot het oorspronkelijke 
bedrag aangevuld te worden. Zodra de 
overeenkomst is geëindigd en verplichtingen jegens 
Wynshop voldaan zijn, zal Wynshop de 
waarborgsom onverwijld terugbetalen. Over de 
waarborgsom wordt geen rente vergoed. 

7. Betalingscondities - Betaling van een proeverij of 
partyservice dient direct bij ondertekening van de 
overeenkomst te geschieden, tenzij anders 
overeengekomen tussen partijen. Indien er een 
factuur wordt verstuurd betreft de betalingstermijn 14 
dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is 2 
% kredietbeperkingstoeslag verschuldigd. Wynshop 
is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van 
de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die 
door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke. De 
buitengerechtelijke incassokosten, welke door de 
wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de 
hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te 
vermeerderen met de omzetbelasting. Facturen 
worden standaard elektronisch verzonden, en 
kunnen op aanvraag per post verzonden worden, 
waarvoor per factuur administratieve kosten in 
rekening gebracht worden.  

8. Gebruik van het gehuurde - I) Het gehuurde dient 
slechts gebruikt te worden voor het doel waarvoor de 
overeenkomst met Wynshop is aangegaan en welk 
door daarbij aan Wynshop is meegedeeld. Wynshop 
heeft het recht, zonder tot schadevergoeding te zijn 
gehouden, zaken en diensten, die niet werden 
vermeld bij de totstandkoming van de overeenkomst 
en/of in strijd zijn met de openbare orde en goede 
zeden, te weigeren en/of te doen verwijderen.  II) De 
wederpartij staat jegens Wynshop in voor alle 
personen die zich op uitnodiging van de wederpartij 
of anderszins wegens enige relatie met de 
wederpartij in of in de nabijheid van de door Wynshop 
aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) 
onroerende zaken bevinden. Zij is jegens Wynshop 
aansprakelijk voor alle door deze personen 
veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe 
ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken 
welke Wynshop jegens die personen heeft. III) 
Ingeval van wangedrag (zulks ter beoordeling van 
Wynshop) aan de zijde van de wederpartij of van 
personen die zich op uitnodiging van de wederpartij 
of anderszins wegens enige relatie met de 
wederpartij in of in de nabijheid van de door Wynshop 
verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken 
bevinden, is Wynshop te allen tijde bevoegd de 
toegang tot c.q. het verdere verblijf in het gehuurde 
aan deze personen te ontzeggen en hen zo nodig 
daaruit te (doen) verwijderen. IV) Het is de 
wederpartij niet toegestaan het gehuurde aan derden 
te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.  



 

Op deze reservering zijn onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot proeverijen/bijeenkomsten bij Wynshop of op locatie van 
toepassing. Na ondertekenen van de overeenkomst wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.  
 

9. Wijzigen van het aantal personen - Wijzigen in 
aantallen tot een maximum van 10% van de 
reservering kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren 
kosteloos worden doorgegeven. Bij annulering van 
meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal 
gereserveerde personen brengen we voor het aantal 
personen dat dit percentage overschrijdt 100% 
annuleringskosten in rekening. Bij annulering van het 
aantal personen minder dan 48 uur voor aanvang 
van de bijeenkomst brengen wij het origineel 
gereserveerde aantal personen in rekening. Wij 
behouden ons het recht voor de in de specificatie 
genoemde ruimte(s) te wijzigen. Wijzigingen van het 
aantal personen dienen zowel telefonisch als 
schriftelijk te worden doorgegeven.  

10. Annuleringsvoorwaarden - Bij annulering meer 
dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant 
gehouden 0% van de reserveringswaarde te betalen. 
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld 
tijdstip is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde te betalen. Bij annulering meer 
dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant 
gehouden 60% van de reserveringswaarde te 
betalen. Bij annulering meer dan 7 dagen voor 
bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 
reserveringswaarde te betalen. Bij annulering 7 
dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant 
gehouden 100% van de reserveringswaarde te 
betalen. Het wijzigen van een periode wordt 
beschouwd als een annulering waarop 
bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn. 
Annuleringen dienen zowel telefonisch als schriftelijk 
te worden doorgegeven. 

11. Annuleringen door Wynshop - Wynshop is 
gerechtigd om wegens bijzondere omstandigheden 
te harer beoordeling de overeenkomst te annuleren. 
Zo mogelijk biedt zij onder dezelfde voorwaarden aan 
de wederpartij (een) vervangende ruimte(n) aan voor 
de overeengekomen periode dan wel de 
overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode. 
De wederpartij heeft het recht het door Wynshop 
geboden alternatief te weigeren, dit dient schriftelijk 
en uiterlijk een week na het aanbod (doch in elk geval 
voor aanvang van de overeengekomen c.q. als 
alternatief aangeboden periode) aan Wynshop 
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het 
aanbod is aanvaard. Ingeval van een tijdig aan 
Wynshop kenbaar gemaakte weigering wordt het 
reeds betaalde door Wynshop terstond terugbetaald. 
Ingeval van wangedrag zoals bedoeld in artikel 
Gebruik van het Gehuurde is Wynshop gerechtigd de 
overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Deze 
ontbinding geeft geen recht op terugbetaling van 
reeds betaalde bedragen. De wederpartij blijft het 
nog onbetaalde gedeelte van de overeengekomen 
prijs onverkort verschuldigd. De annulering of 
ontbinding door Wynshop geeft de wederpartij 
nimmer recht op vergoeding van schade. 

12. Overige zaken - I) Het is zonder nadrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Wynshop niet 
toegestaan meegebrachte eet- en drinkwaren te 
verstrekken en/of te nuttigen. II) Aanbiedingen zijn 
steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, 
beschrijvingen, opgaven, kleuren en overige 
informaties in offertes e.d. van Wynshop dienen 
slechts ter globale aanduiding van de door Wynshop 
te verhuren ruimte(n), te verrichten diensten en 

werkzaamheden, en/of te leveren zaken, en zijn voor 
details nimmer bindend. III) Bij een samengestelde 
prijsopgave bestaat geen verplichting tot uitvoering 
door Wynshop van een gedeelte van hetgeen is 
overeengekomen tegen een overeenkomstig 
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. IV) 
Bij een samengestelde reservering zal de datum van 
de eerste reservering gelden als de 
reserveringsdatum waarop de voorwaarden van 
toepassing zijn. V) Wynshop is gerechtigd om 
wegens bijzondere omstandigheden te harer 
beoordeling de in de specificatie genoemde zalen te 
wijzigen. Zo mogelijk biedt zij onder dezelfde 
voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende 
ruimte(n) aan voor de overeengekomen periode. VI) 
Eventuele extra’s, zoals bijvoorbeeld (extra) catering, 
audiovisuele middelen, parkeerkaarten, printkosten, 
technische ondersteuning en overige zaken die niet 
zijn opgenomen in de overeenkomst kunnen tijdens 
de bijeenkomst beschikbaar worden gesteld, zulks 
ter beoordeling van Wynshop en op basis van 
beschikbaarheid. Bijkomende kosten zullen op basis 
van nacalculatie in rekening worden gebracht. 

13. Aansprakelijkheid Wynshop - aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij of 
van personen die zich op uitnodiging van de 
wederpartij of anderszins wegens enige relatie met 
de wederpartij in of in de nabijheid van de door 
Wynshop aan de wederpartij verhuurde (gedeelten 
van) onroerende zaken bevinden, ten gevolge van 
diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen. 
De wederpartij verplicht zich jegens Wynshop om 
met de benodigde zorgvuldigheid te zorgen voor alle 
zaken welke haar door Wynshop zijn verhuurd of 
anderszins ter beschikking gesteld, en deze na 
afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin 
zij ze ontving, weer aan Wynshop ter beschikking te 
stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle 
schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst of op enig ander 
moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter 
beschikking stonden. 

14. Geschillen - Op alle overeenkomsten tussen 

Wynshop en de wederpartij, alle offertes van 

Wynshop en alle geschillen welke tussen partijen als 

gevolg hiervan mochten ontstaan, is Nederlands 

recht van toepassing. Ten aanzien van de berechting 

van geschillen is met uitsluiting van anderen bevoegd 

de bevoegde rechter van het arrondissement 

waarbinnen Wynshop is gevestigd. 


