Leverings- en factuurvoorwaarden
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor alle transacties tussen Bierparadijs NL BV (hierna verkoper) en
afnemer
Bij het plaatsen van de bestelling worden deze leveringsvoorwaarden automatisch geaccepteerd
Prijzen
De prijzen van de artikelen gelden zoals ze op moment van bestellen in onze database staan
Aan de prijzen in de verstuurde prijslijsten kan geen rechten worden ontleend.
Genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW, exclusief statiegeld en wettelijke toeslagen
Leeggoed
Emballage blijft eigendom van de verkoper
Enkel emballage door ons geleverd wordt ingenomen en gecrediteerd.
Als er onverhoopt emballage wordt ingeleverd dat niet bij ons is aangeschaft wordt dit bij de
volgende levering retour gestuurd. Eventuele extra kosten van de levering worden aan de klant
doorberekend.
Emballage dient in de juiste verpakking goed gesorteerd en in goede staat aangeboden te worden.
De verkoper houdt zicht het recht voor om onjuist gesorteerde emballage te weigeren of terug te
sturen met eventuele extra kosten.
Emballage bij ons aangeboden wordt zo snel mogelijk gecrediteerd. De afnemer heeft 5 werkdagen
de tijd om hiertegen in beroep te gaan.
Leveringen
Verkoper bepaald de wijze van levering.
Verkoper behoudt zicht het recht voor om een minimale afname te vragen
Leveringen geschieden volgens het vooraf afgesproken leverschema
Leveringstermijnen zijn een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Indien er door een externe partij geleverd wordt en/of er niemand aanwezig is bij aflevering kan er
geen leveringsnota ondertekend worden. In dat geval heeft de afnemer 3 werkdagen om in beroep
te gaan tegen de aantallen op de leveringsnota. Daarna is de leveringsnota bindend zoals hij is
achtergelaten bij de levering of digitaal verstuurd is.
De afnemer dient er alles aan te doen om de levering zo snel mogelijk te ontvangen en de
retourgoederen retour te geven. Als deze tijd de wachttijd van de vervoerder overstijgd kunnen er
extra kosten in rekening worden gebracht.
Leveringen gebeuren in de regel tussen 9:00 en 18:00. Voor afwijkende levertijden kunnen extra
kosten in rekening gebracht te worden.
Indien de levering niet heeft kunnen plaatsvinden wegens tekortkomingen van de afnemer kunnen
er extra kosten in rekening worden gebracht.

Betalingen
Betalingen moeten worden voldaan voor de vervaldatum van de factuur.
Factuur wordt opgemaakt aan de hand van de leveringsnota.
Als de betaling na de vervaldatum nog niet gedaan is behoudt de verkoper zicht het recht voor om
rente over het verschuldigde bedrag te vragen
Indien een betaling is gedaan na de vervalddatum behoudt de verkoper zich het recht voor om de
betalingstermijn eenzijdig aan te passen of contante betaling bij levering te eisen
De verkoper houdt zich het recht voor om de invordering aan een derde partij uit handen te geven
bij uitblijven van de betaling door de afnemer. Extra kosten hiervoor worden verhaald op de
afnemer
Klachten
Reclames dienen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen of factuur schriftelijk bij de verkoper
binnen te zijn
Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen waar de verkoper geen invloed op uit kan
oefenen.
Eigendomsvoorbehoud
Bestelde en geleverde koopwaar blijven eigendom van de verkoper tot de volledige vereffening van
al de rekeningen.
De afnemer heeft het recht om, ook zolang hij niet door betaling eigenaar van de geleverde
goederen is geworden, de goederen binnen de gebruikelijke bedrijfsuitoefening aan derden te
leveren.
Wij hebben het recht om bij ernstige wanprestatie met betrekking tot de betaling van de op die
goederen betrekking hebbende facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing,
de onmiddellijke afgifte van de ons toebehorende goederen te vorderen. Zodra wij een dergelijke
vordering hebben gedaan, heeft de afnemer niet langer de bevoegdheid de goederen aan derden te
leveren dan wel aan derden in pand te geven dan wel er op andere wijze over te beschikken.
Indien de afnemer, van wie wij op grond van het gemaakte eigendomsvoorbehoud goederen
terugvorderen, de facturen voor geleverde goederen ten dele wel en ten dele niet heeft betaald,
geldt tussen de partijen dat de onder de afnemer aanwezige drankenvoorraad de niet betaalde
facturen betreft.

