LEVERINGSVOORWAARDEN
De in de catalogus vermelde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw.
Wijzigingen in prijs en jaar, alsmede zetfouten voorbehouden.
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Automatische incasso binnen 7 dagen.
Goederen waarvan de factuur niet is voldaan blijven eigendom van Geurtsen Wijnimport.
Kredietbeperking 2% (deze vervalt bij het afgeven van een automatische incasso).
Bij een factuur die langer dan 30 dagen openstaat, wordt 1% rente in rekening gebracht over het
totaal verschuldigd bedrag.
Incassokosten komen voor rekening van de afnemer.
Nieuwe klant; alleen bij de eerst te leveren order wordt er gevraagd voorruit te betalen, daarna
zal er op rekening worden geleverd na afspraak.
Geurtsen Wijnimport kan een order weigeren in het geval de toelating zou resulteren in een
overschrijding van de overeengekomen kredietlimiet.
Minimale afname van 120 flessen assorti of zendingen met een factuurbedrag van tenminste
€550,00 aan één adres, geschieden franco binnen Nederland. Voor orders minder dan 120
flessen of minder dan € 550,00 netto exclusief btw, wordt een bedrag van € 45,00 vrachttoeslag
berekend. Levering geschiedt in standaardverpakkingen zoals in prijslijst is vermeld.
Retour nemen van courante wijnen die reeds verkocht waren aan relatie wordt €1,- ex btw per
fles in rekening gebracht. Incourante wijnen, zoals beschadigde etiketten, niet gangbare
jaartallen, etc. worden niet retour genomen.
Beschadiging aan zending, breuk en/of manco dient schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen
5 dagen na levering.
Bij geleverde statiegeld,- pallets/rolcontainers wordt statiegeld in rekening gebracht.
Met uw levering ontvangt u een vrachtbrief. U wordt verzocht de levering inclusief het aantal
retourpallets/rolcontainers te controleren aan de hand van deze vrachtbrief. Eventuele
verschillen moeten worden aangetekend op de vrachtbrief. Voor ontvangst van de goederen
dient u de vrachtbrief voor akkoord te ondertekenen.
Bij aanvraag van proef flessen dan wel proef flessen die voor wijnproeverijen worden gebruikt, is
de kans aanwezig dat er 50% van de verkoop prijs in rekening wordt gebracht.
Flessen met kurk/oxidatie na openen van fles worden alleen vergoed in overleg. De betreffende
flessen dienen retour te worden gestuurd.
Alle vorige noteringen komen hierbij te vervallen.
Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd
bij de Arr. Rechtbank te Utrecht en kan via ons kantoor worden aangevraagd.

Aanvulling â€˜Steun jouw favoriete horecazaak' voorwaarden
ACTIEVOORWAARDEN
1.Bestel minimaal 6 flessen - mag in de MIX
2.Geef aan welke horecazaak bij afrekenen
3.Wij storten namens jou €2,- per fles op het bankrek.nr. van jouw favoriete horecazaak
4.Je wijn wordt gratis afgeleverd als je in één van de onderstaande gemeentes woont.
5.Amersfoort, Achterveld, Bilthoven, Bosch en Duin, Baarn, Bussum, Blaricum, De Bilt, Den
Dolder, Eembrugge, Eemnes, Hilversum, Hoevelaken, Huizen, Laren, Leusden, Maarn, Soest,
Soesterberg, Spakenburg, Stoutenburg, Utrecht, Zeist.
6.Staat jou gemeente er niet bij? Vraag naar de mogelijkheden.
7. NIX 18: GEEEN 18 JAAR GEEN ALCOHOL
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