Delden, juni 2020

Levering- en betalingsvoorwaarden Werk & Raspaarden, kortingsschema
--

-

-

De vermelde prijzen zijn per eenheid en exclusief BTW. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
Afnamekorting bij eventueel gesorteerde afname:
van € 500,00 tot € 1000,00 een korting van 2%
van € 1000,00 tot € 2500,00 een korting van 3%
van € 2500,00 tot € 5000,00 een korting van 4%
van € 5000,00 tot € 7500,00 een korting van 5%
Aanbiedingen uitgezonderd.
Bij een afname kleiner dan 132 flessen of bij een factuurwaarde lager dan € 500,00 worden transportkosten in
rekening gebracht. Bij een factuurwaarde tot € 250,00; € 20,00, bij een factuurwaarde vanaf € 250,00 tot
€ 500,00; € 10,00 transportkosten.
Verkoop uitsluitend per volle verpakking.
Niet betaalde goederen blijven eigendom van Le Vin en direct.
Incassokosten en eventuele wettelijke rente komen voor rekening van de afnemer.
Reclamaties, enkel schriftelijk: bij levering vast te stellen op de pakbon en ontvankelijk tot uiterlijk 8 dagen na
aflevering van de goederen.
Le Vin en direct acht zich geenszins aansprakelijk voor flessen met kurk of anderszins ondeugdelijke flessen,
tenzij anders overeengekomen.
Terugname uitsluitend na overleg, te zenden naar een door ons te bepalen adres.
Prijzen zijn vrijblijvend, prijswijzigingen, BTW en accijnsverhogingen en overige van overheidswege opgelegde
verhogingen en eventuele druk/typefouten voorbehouden.
Op elke transactie die Le Vin en direct aangaat zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, bezittende vereniging KVNW onder nummer: V40530553. Deze
algemene verkoopvoorwaarden kunt u vinden op onze website. Le Vin en direct mag veronderstellen dat de
wederpartij bekend is met onze levering & betalingsvoorwaarden.
Nieuwe bestellingen vanaf 11 juni 2020 vallen onder de voorwaarden van huidig prijscourant katern
RP-2020-06 en WP-2019-05.
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Mousserend/Sparkling
Port
Rood/Red
Rosé
Wit/White
Zoet/Sweet
10 kisten of meer
Losse flessen
Original wooden case (origineel houten kist)
Carton
Half, 37,5 centiliter
Hele fles, 75 centiliter
Magnum, 150 centiliter
Dubbele magnum, 300 centiliter
Jeroboam, 500 centiliter (met uitzondering van Champagne en Bourgogne, 300 centiliter)
Methusalem (Bourgogne en Champagne), 600 centiliter
Imperial (Bordeaux), 600 centiliter
Assortiment met verschillende oogstjaren
Sans année (zonder jaartal)
Prijs op aanvraag
Premier Cru
Referenties domaines, ‘1001’ Wines you must try before you die
Lutte Raisonné/Terra Vitis en overige
In conversie van lutte raisonné naar AB
AB/Demeter volledig biodynamisch gecertificeerd
verregaand maar buiten de normen van een hoge certificering en zelfs experimenteel met visie

Delden, oktober 2019

Levering- en betalingsvoorwaarden Sierpaarden
-

-

De vermelde prijzen in deze prijslijst zijn per eenheid, netto/netto en exclusief BTW. Betaling binnen 14 dagen
na factuurdatum.
Bij een afname kleiner dan 132 flessen of bij een factuurwaarde lager dan € 500,00 worden transportkosten in
rekening gebracht. Bij een factuurwaarde tot € 250,00; € 20,00, bij een factuurwaarde vanaf € 250,00 tot
€ 500,00; € 10,00 transportkosten.
Verkoop uitsluitend per volle verpakking.
Niet betaalde goederen blijven eigendom van Le Vin en direct.
Incassokosten en eventuele wettelijke rente komen voor rekening van de afnemer.
Reclamaties, enkel schriftelijk: bij levering vast te stellen op de pakbon en ontvankelijk tot uiterlijk 8 dagen na
aflevering van de goederen.
Le Vin en direct acht zich geenszins aansprakelijk voor flessen met kurk of anderszins ondeugdelijke flessen,
tenzij anders overeengekomen.
Terugname uitsluitend na overleg, te zenden naar een door ons te bepalen adres.
Prijzen zijn vrijblijvend, prijswijzigingen, BTW en accijnsverhogingen en overige van overheidswege opgelegde
verhogingen en eventuele druk/typefouten voorbehouden.
Op elke transactie die Le Vin en direct aangaat zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam, bezittende vereniging KVNW onder nummer: V40530553. Deze
leveringsvoorwaarden worden op verzoek naar u toegestuurd. Le Vin en direct mag veronderstellen dat de
wederpartij bekend is met de Algemene Voorwaarden.
Nieuwe bestellingen vallen onder de voorwaarden in huidig prijscourant katern SP-2019-10.
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Port
Rood/Red
Rose
Wit/White
Zoet/Sweet
10 kisten of meer
dagprijs (074-377 73 33)
recent aangekocht op Château
Losse flessen
Afwijkingen aan etiket/afvulling

#

=
=

bt./bts.
cs./1 mag
cs./3 mag
cs./1 dm
cs/1 imp
cs./ 1 jero
cs./3/6
cs.
cs./12 half
cs./24 half
ass.
Pr. Cr.
Gr. Cr.
Gr. Cr. Cl.
RP
WS
1001 
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Gebotteld op eigen Château
Levering na binnenkomst in Nederland: Bordeaux 2017 in voorjaar 2020
Bordeaux 2018 in voorjaar 2021
fles/flessen 0,75 lt.
1 magnum à 1,5 lt. individueel verpakt
3 magnums à 1,5 lt. verpakt in kist of doos
1 double magnum à 3,0 lt. verpakt in kist of doos
Imperial (Bordeaux), 600 centiliter
Jeroboam, 500 centiliter
3 of 6 flessen à 0,75 lt. verpakt in kist of doos
12 flessen à 0,75 lt. verpakt in kist of doos
12 halve flessen à 0,375 lt. verpakt in kist of doos
24 halve flessen à 0,375 lt. verpakt in kist of doos
Assortiment met verschillende oogstjaren
Premier Cru
Grand Cru
Grand Cru Classé (met 1er, 2em, 3em, 4em, 5em)
beoordeling Robert Parker, The Wine Advocate 100-100
beoordeling James Suckling, Wine Spectator 100-100
Referenties domaines, ‘1001’ Wines you must try before you die
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