ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN “VINO PER PASSIONE”/ProCATS vof
Prijzen:
De vermelde prijzen zijn inclusief accijnzen (aangepast sinds 1/11/2015), verpakkingsbelasting, transportkosten
vanuit Italië en btw.
De vermelde prijzen kunnen zonder verwittiging aangepast worden in verhouding met de prijsaanpassingen van
onze wijnhuizen en/of de Belgische accijnzen en/of btw.
Betalingen gebeuren als volgt:




Contant bij levering (er is een bancontact systeem aanwezig op 100 m – verplicht voor de eerste
bestelling)
Per overschrijving op ons rekeningnummer BE20 0016 0751 8756 voor afhaling mits bewijsdocument.
Per overschrijving binnen de week na ontvangst van onze factuur. De goederen blijven eigendom van
de verkoper tot de volledige betaling van de factuur.

Leveringen:
De goederen kunnen bij ons afgehaald worden tijdens de openingsuren van onze proeverij of na afspraak.
Indien de bestelde wijnen niet meer in voorraad zouden zijn dienen deze besteld te worden voor latere levering.
Indien de goederen geleverd moeten worden, gelden de volgende voorwaarden:




Levering in Affligem zijn gratis en gebeuren meestal tijdens de weekend (buiten onze openingsuren) of
na afspraak.
Leveringen buiten Affligem maar binnen een straal van 10 km zijn gratis voor aankopen boven 175,00
€ ibtw.
Daarbuiten gelden de volgende leveringskosten:
Voor een aankoop < 175,00 € ibtw komen de leveringskosten op 25,00 €
Voor een aankoop < 350,00 € ibtw zijn de leveringskosten gelijk aan 15,00 €
Voor een aankoop > 350,00 € ibtw worden er geen leveringskosten aangerekend.

De goederen reizen op de verantwoordelijkheid van de koper.
De bestellingen worden geleverd volgens beschikbaarheid van het jaargetal en het type wijn.
Leveringstermijn: uit voorraad of binnen de 2 weken na ontvangst van de volgende leveringen vanuit onze
Italiaanse wijnhuizen.
Jaartallen zijn onder voorbehoud van wijzingen of einde voorraad bij onze wijnhuizen.
Bestellingen:
Gelieve ons hiervoor ook de volgende informatie door te geven:
o Naam
o BTW nummer indien van toepassing
o Aard van het bedrijf indien van toepassing
o Adres voor facturatie
o Leveringsadres
o Telefoon
o Mobile
o Fax
o Email adres
Bestellingen dienen vooraf betaald te worden voor minsten 50% van het aankoopbedrag (met kwitantie voor
klant).
Geschillen
Enkel de rechtbank van Brussel is bevoegd.
.

