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De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging door WijnPlaza.com.com van de geplaatste order. Zolang de
ontvangst van de order niet door WijnPlaza.com.com is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
WijnPlaza.com.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of koper aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien WijnPlaza.com.com op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is WijnPlaza.com.com gerechtigd gemotiveerd een
opdracht of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de
belangrijkste kenmerken van de producten die mondeling of via email worden verstrekt, worden zo nauwkeurig
mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WijnPlaza.com.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, producten
en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden WijnPlaza.com.com niet. Afwijkingen kunnen in beginsel
geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, noch tot het weigeren van de producten.

Artikel 5.
1.

Het aanbod

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door WijnPlaza.com.com gedaan, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en gelden op basis van beschikbaarheid.
Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële
koper tot het doen van een aanbod. WijnPlaza.com.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden. De
aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper, geldt als een aanbod en
leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de
volgende omstandigheden:
De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en
de desbetreffende data aan WijnPlaza.com.com via elektronische weg verzonden;
De potentiële koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of bepaalde dienst te willen
ontvangen; of
Ingeval door WijnPlaza.com.com een op naam gestelde offerte is uitgebracht, welke offerte door koper schriftelijk
akkoord is bevonden en door WijnPlaza.com.com ontvangen.

Artikel 4.
1.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, overeenkomsten,
producten en/of diensten tussen WijnPlaza.com.com en koper. De tekst van de Algemene Voorwaarden is
toegankelijk via de website van WijnPlaza.com.com . Bekendmaking van de Algemene Voorwaarden kan onder
meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen of via email toesturen van een exemplaar,
door verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, offerte, prijsopgave of orderbevestiging .
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen aanvullend zijn op
de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, tenzij anders aangegeven.
De toepasselijkheid van eventuele Algemene of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen .

Artikel 3.
1.

Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt als verkoper WijnPlaza.com.com bedoeld, ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68630387.
Koper is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met WijnPlaza.com.com aangaat, alsmede zijn of
haar rechtsopvolgers.
WijnPlaza.com.com levert geen producten en/of diensten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar oud. Door de
Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart koper aan het wettelijke leeftijd minimum van 18 jaar te voldoen.
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd, tenzij schriftelijk
anders overeen gekomen .
WijnPlaza.com.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen .

Recht van ontbinding

Bij aankoop van producten via internet waarvoor geen op naam gestelde offerte is afgegeven, heeft koper de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De ontbindingstermijn verstrijkt 14
dagen na de dag van ontvangst van het product door of namens koper. Om het ontbindingsrecht uit te oefenen,
dient koper voordat de ontbindingstermijn is verstreken WijnPlaza.com.com via een email onder vermelding van
bestelnummer, productomschrijving, naam en adres, op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst
te ontbinden.
Tijdens de ontbindingstermijn dient koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien koper
van het recht van ontbinding gebruikt maakt, dient hij het product uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, met
alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan WijnPlaza.com.com te retourneren, conform
de door WijnPlaza.com.com verstrekte instructies .
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Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden producten en/of diensten niet eerder geleverd, dan nadat
het volledige bedrag aan WijnPlaza.com.com is betaald.
Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.
De betalingstermijn verstrijkt 14 dagen na factuurdatum . Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op.
Indien koper niet aan zijn (betalings)verplichting(en) voldoet, is hij van rechtswege in verzuim.
Als gevolg van de niet-nakoming door koper van diens (betalings)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van koper.
Ingeval koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een
schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure
ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijn
laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van WijnPlaza.com.com op koper
terstond en in zijn geheel opeisbaar. Tevens heeft WijnPlaza.com.com dan het recht om de overeenkomst, voor
zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige
vergoeding ter zake verschuldigd te zijn of te worden om te ontbinden, onverminderd het recht van
WijnPlaza.com.com om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten.
Koper is verplicht onjuistheden in door koper verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan
WijnPlaza.com.com te melden.
WijnPlaza.com.com mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren .

Artikel 10.
1.

Prijzen

Koper is de prijs verschuldigd die WijnPlaza.com.com in de bevestiging conform artikel 4.1 van deze voorwaarden
aan koper heeft meegedeeld. Kennelijke fouten, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming
van een overeenkomst door WijnPlaza.com.com worden gecorrigeerd. Na de totstandkoming van een
overeenkomst kan koper geen beroep doen op eventuele prijsverlagingen of kortingen.
Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven, dan wel ingeval van verhoging van
één of meer kostprijsfactoren, worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. WijnPlaza.com.com is niet aansprakelijk voor schade die
direct, dan wel indirect, uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.
Koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks
binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien koper van dit recht gebruik maakt,
behoudt WijnPlaza.com.com zich het recht voor om speciaal voor koper vervaardigde goederen in rekening te
brengen.
WijnPlaza.com.com behoudt te allen tijde het recht de prijzen van de producten en/of diensten te verhogen.

Artikel 9.
1.

Uitsluiting recht van ontbinding

Indien koper niet over een recht van ontbinding beschikt, kan dit door WijnPlaza.com.com alleen worden
uitgesloten, indien WijnPlaza.com.com dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig vóór het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het recht van ontbinding is slechts mogelijk voor producten:
a. die door WijnPlaza.com.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen; of
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop WijnPlaza.com.com geen
invloed heeft.
Uitsluiting van het recht van ontbinding is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van koper is begonnen, voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 8.
1.

Kosten recht van ontbinding

Ingeval koper gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door WijnPlaza.com.com niet in ontvangst genomen.
Indien koper een bedrag heeft betaald, zal WijnPlaza.com.com het bedrag overeenkomend met de
geretourneerde onbeschadigde producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

Levering

Leveringen vinden plaats op het door koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres
en voor rekening van koper.
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WijnPlaza.com.com zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 15 dagen
uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien deze termijn om welke reden dan ook niet
kan worden gehaald, is WijnPlaza.com.com niet van rechtswege in verzuim.
WijnPlaza.com.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien de
bestelling van koper niet op voorraad is, wordt hierover contact met koper opgenomen.
Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is
WijnPlaza.com.com gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de
bevoegde rechter WijnPlaza.com.com van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten en/of
diensten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet
afgenomen gedeelte te vorderen. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is WijnPlaza.com.com
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Indien levering van een besteld product en/of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal WijnPlaza.com.com zich
inspannen om een vervangend product en/of dienst beschikbaar te stellen.
WijnPlaza.com.com mag orders in deelpartijen leveren.
Kosten welke voortvloeien uit verkeerde adressering bij levering komen voor rekening van koper.

Artikel 11.
1.

Artikel 12.
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Conformiteit

WijnPlaza.com.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Reclame

Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de producten hem ter beschikking zijn
gesteld.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan
WijnPlaza.com.com kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WijnPlaza.com.com
vervalt. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 10 dagen na constatering ervan.
Koper dient WijnPlaza.com.com – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval
niet korter dan 20 werkdagen na de reclame – in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken,
dan wel in staat adequaat te reageren.
Indien de reclame door WijnPlaza.com.com gegrond wordt bevonden, is WijnPlaza.com.com uitsluitend verplicht
alsnog conform de overeenkomst te leveren.
Ingeval een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeit uit, onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan,
of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door koper en/of door derden, of indien deze werden verof bewerkt op een andere manier dan de voorgeschreven wijze, vervalt iedere aanspraak jegens
WijnPlaza.com.com als gevolg van het geconstateerde gebrek.
Elk recht op reclame en/of schadevergoeding vervalt indien koper de producten doorlevert, dan wel
doorverkoopt.
Reclames geven koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten, dan wel niet na te komen.
Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
Retourzending van geleverde producten kan alleen franco geschieden voor risico van koper na schriftelijke
toestemming tot retourzending van WijnPlaza.com.com. Koper dient voor deugdelijke verpakking en verzending
te zorgen.
Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de ter zake hiervoor door WijnPlaza.com.com
gemaakte kosten, daaronder mede begrepen gemaakte onderzoekskosten, integraal voor rekening van koper.

Artikel 13.

Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit, of verband houdende met het door koper geldend maken van zijn rechten voortvloeiende uit, of
met betrekking tot de overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit, of verband houdende met de
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig, of niet geheel betaald factuurbedrag, of uit enig andere
hoofde, komen, zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie, of ingebrekestelling is vereist, ten laste van koper, ook
de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet
ten laste van de in het ongelijk gestelde partij worden gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog
openstaande vordering(en) van WijnPlaza.com.com op koper. De in de boeken van WijnPlaza.com.com voor voornoemde
kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten,
behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 14.

Retentierecht

Ingeval WijnPlaza.com.com zaken van koper – al dan niet speciaal door WijnPlaza.com.com voor koper vervaardigd –
onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop koper al zijn verplichtingen,
voortvloeiende uit de overeenkomst, dan wel uit andere overeenkomsten, is nagekomen, tenzij koper voor die
verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft WijnPlaza.com.com ook ingeval aan
koper (voorlopige) surseance van betaling is verleend, dan wel in staat van faillissement is verklaard c.q. komt te verkeren.
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Artikel 16.
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2.

2.
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Overmacht

WijnPlaza.com.com mag de levering van een bestelling zonder tot enige schadevergoeding jegens koper
gehouden te zijn opschorten in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt
verstaan:
werknemersacties van welke aard ook, (weg)blokkades, tekortschieten van door WijnPlaza.com.com
ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotselinge excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of
ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen,
overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van
overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme
weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm, etc.), overstroming of anderszins onvoorzienbare
gebeurtenissen en omstandigheden, die het WijnPlaza.com.com onmogelijk maken om zonder bijkomende
voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te leveren.
Partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden,
zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding .

Artikel 17.
1.

Aansprakelijkheid van WijnPlaza.com; vrijwaring

WijnPlaza.com.com is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de
uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door
WijnPlaza.com.com van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de
overeenkomst door koper kon worden vertrouwd.
WijnPlaza.com.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade,
immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper, of welke andere schade dan ook.
Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 Burgerlijk
Wetboek e.v., zal WijnPlaza.com.com de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper
verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent, tenzij WijnPlaza.com.com als
producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 Burgerlijk Wetboek.
WijnPlaza.com.com is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders
dan voor het doel waarvoor het geleverde is bedoeld.
WijnPlaza.com.com is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven
redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de overeenkomst.
WijnPlaza.com.com is niet aansprakelijk voor schade van koper of derden ten gevolge van enige datum
gerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door WijnPlaza.com, of door haar ingeschakelde
derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering
door WijnPlaza.com.com bij koper of derden zou voordoen.
De door WijnPlaza.com.com te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen, dan de uit hoofde
van de overeenkomst door WijnPlaza.com.com te ontvangen, of reeds ontvangen koopprijs. Indien de
overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door
WijnPlaza.com.com te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen, dan de door WijnPlaza.com.com te
ontvangen, of reeds ontvangen koopprijs over de laatste zes maanden, voorafgaande aan het voorvallen van het
schadetoebrengend feit.
De door WijnPlaza.com.com te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen, dan zij uit hoofde
van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schadetoebrengend feit van de
verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.
WijnPlaza.com.com is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door
WijnPlaza.com.com geleverde goederen, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van
onrechtmatig handelen van werknemers van WijnPlaza.com.com die ter beschikking zijn gesteld aan koper en
werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden die schade lijden, welke het gevolg is van een gebrek in door WijnPlaza.com.com
geleverde goederen die door koper werden gebruikt, gewijzigd, of door geleverd onder toevoeging van, of in
samenhang met eigen producten of diensten van koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van
gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Koper vrijwaart WijnPlaza.com.com voor vorenbedoelde schade; en
Indien en voor zover WijnPlaza.com.com aansprakelijk zou zijn ter zake van de uitvoering van overeenkomsten
en leveringen, heeft WijnPlaza.com.com het recht te hare keuze, ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel
de goederen te herstellen, of koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Overig

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de
overeenkomst(en) tussen WijnPlaza.com.com en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid,
vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen WijnPlaza.com.com en koper,
of deze voorwaarden in hun geheel. Partijen zullen ter zake van de bepalingen welke nietig, vernietigd of
onredelijk bezwarend zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de
reeds gemaakte afspraken .
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnPlaza.com.com is het koper niet toegestaan de
(vorderings)rechten uit hoofde van de overeenkomst jegens WijnPlaza.com.com op enige wijze aan derden over
te dragen, dan wel te bezwaren.
WijnPlaza.com.com is bevoegd om bij de uitvoering van een order en/of dienst gebruik te maken van derden.
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Artikel 18.

Opschorting en ontbinding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop één van hen voorlopig surseance van betaling aanvraagt,
in staat van faillissement wordt verklaard, , of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
Artikel 19.
Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden,
voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of
de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, kunnen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Gravenhage onder behoud van de mogelijkheid
van hoger beroep en cassatieberoep. WijnPlaza.com.com blijft bevoegd om in afwijking van het hiervoor
bepaalde, het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de jurisdictie waar koper zijn hoofdactiviteit
heeft.
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