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Artikel 1 Algemeen
1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder afnemer verstaan de afnemer
danwel aspirant-afnemer en onder Wijnvertellers de leverancier dan wel
aspirant-leverancier, hierna te noemen: “Wijnvertellers”.
2. Tarieven zijn per fles, exclusief de B.T.W.
3. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden
van afnemer.
4. De onderhavige voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen van
Wijnvertellers en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan
koopovereenkomsten.
Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.
1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Wijnvertellers zijn vrijblijvend, tenzij
het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
2. Wijnvertellers heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren,
zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Wijnvertellers, danwel
onder rembours te leveren.
Artikel 3 Koopprijs
1. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is
(zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de - verkoop geldende
prijsbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de
overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde
prijsbepalende factoren (zoals verhogingen van en/of toeslagen op de vrachttarieven,
referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of
inkoopprijzen), zal Wijnvertellers gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke
koopprijs.
Artikel 4 Levering en risico
1. Alle zaken reizen af onderneming van Wijnvertellers voor rekening en risico van afnemer,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leveringen vanaf 120 flessen geschieden franco Nederland. Voor kleinere zendingen
wordt een vrachttoeslag berekend van euro 13,95 excl. BTW.
3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na door ons gegeven schriftelijke
toestemming.
Artikel 5 Levertijden
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
Artikel 6 Aanvaarding en reclame
1. De reclame van het stukstal van het geleverde berust bij afnemer. Indien niet terstond na
ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld- als juist
erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te
zijn door afnemer op het ontvangstbewijs (welke direct wordt meegenomen door de
chauffeur ! ) worden aangetekend.

Artikel 7 Niet toerekenbare tekortkoming
1. Wijnvertellers aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare
tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Wijnvertellers behoudt zich het eigendomsrecht van de aan afnemer afgeleverde zaken
voor, totdat al zijn vorderingen op afnemer ter zake van de tegenprestatie voor door
Wijnvertellers aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren
zaken, alsmede terzake van de tegenprestatie voor door Wijnvertellers krachtens een
zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten
werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de
hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
2. Zolang de eigendom der zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet
verwerken, verpanden, in eigendom of aan derden enig ander recht daarop verlenen,
behoudens het bepaalde in het volgende lid.
3. Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in
het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te gebruiken of weder te verkopen.
Ingeval van wederverkoop op krediet, is afnemer in zijn hoedanigheid van wederverkoper
verplicht het eigendomsvoorbehoud als bepaald in dit artikel te bedingen. Buiten
voornoemd geval is afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wijnvertellers te
bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht
een andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
4. Bij wederverkoop aan een derde in overeenstemming met het bepaalde in het vorige lid,
is afnemer op verzoek van Wijnvertellers gehouden mee te werken aan het op de
daartoe geëigende wijze vestigen van een stil pandrecht ten behoeve van Wijnvertellers
op de vorderingen op derden die afnemer uit de wederverkoop verkrijgt.
5. Wijnvertellers is hierbij door afnemer onherroepelijk gemachtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke
tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Afnemer dient hiertoe zijn medewerking te
verlenen op straffe van een boete van euro 450,- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
Door terugneming van Wijnvertellers wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij
Wijnvertellers dit afnemer heeft medegedeeld.
Artikel 9 Betaling
1. Wijnvertellers behoudt zich het recht voor deellevering van zaken en/of werkzaamheden
afzonderlijk te factureren. Tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van
Wijnvertellers staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
2. Met ingang van de eerste dag na de in lid 1 bedoelde termijn is afnemer voor iedere
maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is
uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is
vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de
opeisbaarheid.
3. Indien Wijnvertellers bij niet tijdige betaling zijn vordering ter incassering aan derden uit
handen heeft gegeven, zal afnemer gehouden zijn tot integrale vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen tot een
te vorderen bedrag van euro 4.500,- vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen
en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van
advocaten, doch in alle gevallen minimaal euro 115,-- bedragen.

4. Indien afnemer met de betaling jegens Wijnvertellers in gebreke is, heeft deze het recht
de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot
die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere
levering contante betaling kan worden geëist.
5. Indien afnemer met de betaling in gebreke is en Wijnvertellers deswege de geleverde
zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 11
terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van afnemer.
6. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van
alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering
van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente. Alle betalingen
dienen te geschieden zonder korting of verrekening.
Artikel 10 Toepasselijk recht
Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing en wordt de toepassing van het Weense Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 11 Geschillen
Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de
overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen afnemer en Wijnvertellers mochten ontstaan,
zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de
bevoegde rechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van Wijnvertellers ressorteert.
Terzake genoemde geschillen geldt dat ook indien de afnemer c.q. de contractspartij van
Wijnvertellers is gevestigd buiten Nederland en/of het Koninkrijk der Nederlanden aan de
Nederlandse rechtsmacht zal toekomen.

