Algemene voorwaarden Het Bierloket
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden gedaan bij Het Bierloket.
De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Het Bierloket,
en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Onjuistheden kunnen
voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden,
technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via
internet.
Het Bierloket verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
Retourneren van bestellingen is niet mogelijk.
Op de website wordt onderscheid gemaakt in zakelijke en particuliere prijzen. De prijzen voor zakelijke
klanten (horeca, slijterijen, drankenhandels, etc.) zijn inclusief Nederlandse accijns, exclusief BTW, exclusief
eventuele bezorgingskosten en exclusief eventuele kosten voor leeggoed/ statiegeld. De prijzen voor B2C
klanten (particulieren) zijn inclusief Nederlandse accijns, inclusief BTW., exclusief eventuele
bezorgingskosten, exclusief verpakkingskosten en exclusief eventuele kosten voor leeggoed / statiegeld.
Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
Leveringen aan zakelijke klanten zijn altijd in overleg. Betaling van de factuur die na aflevering digitaal wordt
toegestuurd dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor zakelijke klanten geldt in het geval
dat de betalingstermijn wordt overschreden, Het Bierloket gerechtigd wettelijke rente aan de klant in
rekening te brengen.
Voor particuliere klanten zal de bestelling worden verzonden zodra de betaling ontvangen is.
Voor particuliere klanten geldt dat bij het plaatsen van een bestelling via de website de klant een
orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres zal ontvangen. Leveringen aan particuliere
klanten geschieden via koerier binnen Nederland.
De bestelde goederen worden na de ontvangst van de betaling de eerst volgende dag verzonden, wanneer
de bestelde artikelen op voorraad zijn.
Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor rekening van de
transporteur. Op het moment van aflevering van het product, gaat het risico van het product op de afnemer
over.
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens
zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken
en diensten van Het Bierloket. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het Bierloket deelt persoonsgegevens niet en
neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Het Bierloket, waaronder
programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Het Bierloket. Het is niet toegestaan,
zonder schriftelijke toestemming vooraf door Het Bierloket, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
Op alle bestellingen bij Het Bierloket is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis
van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Het Bierloket, info@hetbierloket.nl.
Het Bierloket is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Breda onder nummer 69990743 / Btw
nummer NL178958037B01.

