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Algemene Voorwaarden Vini Sardi
Privacy beleid

Algemene leveringsvoorwaarden

Vini Sardi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site
en streeft er naar dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te
laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens
uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vini Sardi zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken
bij het uitvoeren van uw bestelling.

Vini Sardi
Koediefstraat 3
2511 CG Den Haag
info@vinisardi.nl
KVK nummer: 27300182
BTW-nummer: 817912381B01
hierna te noemen: Vini Sardi

Vini Sardi gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de
volgende diensten te leveren:
- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres
en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van
het verloop daarvan op de hoogte te houden.
- Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te
informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale
aanbiedingen en acties.

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
Vini Sardi: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Consument: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens
rekening producten worden geleverd;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Vini Sardi en de
Consument;
Aankoopbedrag: prijs van de bestelling inclusief BTW, exclusief
verzendkosten.

Vini Sardi verkoopt uw gegevens niet
Vini Sardi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van
Vini Sardi, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vinisardi.nl.
Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft
over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging
van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze
pagina altijd de meest recente informatie.

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van
Vini Sardi zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene
voorwaarden
deze
Algemene
Voorwaarden
(hierna:
Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in
eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Vini Sardi
worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van
door Vini Sardi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van
een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid
van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts
schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Vini Sardi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van
tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Vini Sardi kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden
indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid
en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had

behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vini Sardi niet tot
levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken
tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling,
telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met
betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken
van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)
gegeven of gedaan. Vini Sardi garandeert echter niet dat alle
aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie
etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van
de Overeenkomst.
3.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
bevestiging van de bestelling, welke ook per e-mail kan worden
verstuurd, is verzonden aan de Consument of aan het door de
Consument opgegeven e-mailadres.
3.7 Vini Sardi is gerechtigd bestellingen of opdrachten te
weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Vini Sardi
dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
3.8 Vini Sardi levert geen wijnproducten aan personen die jonger
zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de
Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen op de website van de Vini Sardi zijn
inclusief BTW. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc.
worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.
4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals
vermeld op de website van Vini Sardi onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typefouten. Vini Sardi heeft het recht om de
Consument, voor levering of acceptatie, te informeren over
prijsfouten.
4.3 De producten van Vini Sardi worden geleverd tegen de
prijzen op de datum van de bestelling.
4.4 Betaling kan geschieden door middel van een overmaking
van het bedrag, contante betaling of pinbetaling. Betaling dient
te geschieden voor de levering.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vini Sardi
gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en
daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan
wel te ontbinden.
Artikel 5 Ontbinding van de Overeenkomst
5.1 Herroepingsrecht: de Consument is gerechtigd om de
bestelling (of een deel daarvan) gedaan via internet, binnen 7
werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van
redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt
meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog
in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus
niet verbroken zijn. De Consument dient vooraf de

retourzending te melden. Dit kan per e-mail (info@vinisardi.nl).
Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie
van de klacht ontvangt de Consument het totale aankoopbedrag,
exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij
retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de
Consument.
5.2 Vini Sardi behoudt zich het recht om een gedeelte van het
aankoopbedrag terug te betalen of de retourzending geheel te
weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten
reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de Consument zijn
beschadigd.
Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het
magazijn van Vini Sardi. Vini Sardi is niet verantwoordelijk voor
eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Vini
Sardi ingeschakelde vervoerder.
6.2 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden
opgeslagen voor risico van de Consument nadat Vini Sardi hem
heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende
kosten verschuldigd zijn.
6.3 Opgegeven levertijden van Vini Sardi zijn indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De
uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer
met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van
overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de
Consument Vini Sardi schriftelijk in gebreke te stellen. De
Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de
levertermijn de Overeenkomst te annuleren, nadat Vini Sardi
behoorlijk in gebreke is gesteld.
6.4 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden
uitgevoerd kan Vini Sardi de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6.5 Indien Vini Sardi gegevens behoeft van de Consument in het
kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd
aan nadat Consument deze aan Vini Sardi ter beschikking heeft
gesteld.
Artikel 7 Garantie
7.1 Vini Sardi garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden
gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een
periode van tien dagen na levering. Binnen deze periode kunnen
productgebreken per e-mail (info@vinisardi.nl) aan Vini Sardi
gemeld worden.
7.3 De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Vini Sardi de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door

Consument, naar keuze van Vini Sardi vervangen of zorgdragen
voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich
reeds nu de vervangen zaak aan Vini Sardi te retourneren en de
eigendom daarover aan Vini Sardi te verschaffen.
7.5 Onverminderd lid 7.5, is de garantie niet van toepassing
indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende
gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,
waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van
Vini
Sardi
of
de
fabrikant
zijn
verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is
gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove
onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.6 Het is mogelijk dat Vini Sardi op haar internetsite links
opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of
informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn
louter informatief. Vini Sardi is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het
gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke
levering, pas op de Consument over, nadat hij al hetgeen hij ter
zake van enige Overeenkomst met Vini Sardi is verschuldigd,
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding
van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele
ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.
8.2 De Consument mag de producten, voordat eigendom
daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren,
vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1 De Consument is gehouden het geleverde op het moment
van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke
termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Consument
te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans
voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
verkeer gelden.
9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na
levering per e-mail (info@vinisardi.nl) aan Vini Sardi te worden
gemeld dit met gelijktijdige retourzending de gebrekkige zaak en
een kopie van de factuur, tenzij dit onmogelijk dan wel
onredelijk bezwarend is.
9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te
melden aan Vini Sardi met inachtneming van het in het vorig lid
van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is
Vini Sardi gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te
brengen.
9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft
Consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte
zaken. Wenst de Consument gebrekkige zaken te retourneren,

dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Vini Sardi en op de wijze zoals door Vini Sardi
aangegeven.
Artikel 10 Betaling
10.1 Bij Vini Sardi worden de door u verstrekte persoonlijke
gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld.
10.2 Voorzover Consument een vooruitbetaling dient te doen,
verzendt Vini Sardi de goederen nadat de betaling op onze
rekening is bijgeschreven.
10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.
10.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de
Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is vanaf
het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de
wettelijke rente verschuldigd.
10.5 Vini Sardi heeft het recht de door de Consument gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.6 Vini Sardi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere
volgorde voor de toerekening aanwijst.
10.7 Vini Sardi kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 11 Incassokosten
11.1 Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen
van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Consument.
11.2 Vini Sardi is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de
vordering ter incasso over te dragen.
11.3 In ieder geval is de Consument in het geval van een
geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 75,00.
11.4 Indien Vini Sardi aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De Consument vrijwaart Vini Sardi voor aanspraken van
derden met betrekking tot rechten van industriële- en
intellectuele eigendom op door de Consument verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Indien Consument aan Vini Sardi informatiedragers,
elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert
deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
welke rusten op de door Vini Sardi geleverde producten geheel
en onvoorwaardelijk te respecteren.

16.1 Op elke Overeenkomst tussen Vini Sardi en de Consument is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit
aanbiedingen van Vini Sardi of Overeenkomsten gesloten met
Vini Sardi worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Indien door Vini Sardi geleverde zaken gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van Vini Sardi jegens Consument beperkt tot
hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
14.2 Vini Sardi is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
14.3 Onverminderd het bovenstaande is Vini Sardi niet
aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of
grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Consument.
14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vini Sardi of
zijn ondergeschikten.
Artikel 15 Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten,
heeft Vini Sardi in geval van overmacht het recht om, naar eigen
keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vini
Sardi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Vini Sardi geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Vini Sardi niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vini Sardi worden
daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan
storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment
niet beschikbaar zijn van de internetsite.
15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4 Voor zover Vini Sardi ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Vini Sardi gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 17 Disclaimer
17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven
zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen
het bereik van Vini Sardi steeds worden gewijzigd. Vini Sardi
registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een
databestand op.
17.2 De website van Vini Sardi en alle daarin voorkomende
teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin,
zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie,
publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming
vereist. Vini Sardi sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade
(directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het
gebruik van de website en de inhoud ervan. Vini Sardi
onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Vini Sardi geeft
echter geen garantie voor de afwezigheid van technische
onvolkomenheden. Evenmin kan Vini Sardi garanderen dat het
gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van
zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U
dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
Artikel 18 Diversen
18.1 Wanneer door Vini Sardi gedurende korte of langere tijd al
dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan
nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
Vini Sardi deze Voorwaarden soepel toepast.
18.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze
Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Vini Sardi in
strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Vini Sardi vast te stellen nieuwe
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
18.3 Vini Sardi is bevoegd om bij de uitvoering van de
bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Algemene Voorwaarden wijnproeverij
Vini Sardi
Koediefstraat 3
2511 CG Den Haag
info@vinisardi.nl
KVK nummer: 27300182
BTW-nummer: 817912381B01
hierna te noemen: Vini Sardi
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
Vini Sardi: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Wederpartij: de persoon of rechtspersoon die aan Vini Sardi
opdracht verleent tot het leveren van zaken en/of het verrichten
van diensten;
Consument: de natuurlijke persoon dien niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Vini Sardi en de
Consument;
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens
langs elektronische weg verstaan.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle
door Vini Sardi gedane aanbiedingen en alle door Vini Sardi
aangegane overeenkomsten, van welke aard dan ook,
behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.2 Vini Sardi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden,
daar waar van toepassingen, te actualiseren, wijzigen of aan te
vullen.
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
wederpartij van Vini Sardi wordt in alle gevallen en uitdrukkelijk
van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
aanvaarding daarvan door Vini Sardi.
2.4 Vini Sardi kan niet gebonden worden door handelingen en/of
mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd
vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd
door daartoe bevoegde personen.
2.5 Indien tussen Vini Sardi en de wederpartij eenmaal onder
toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan
zijn deze voorwaarden ook op latere transacties onverkort van
toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar en staan
vermeld op de website van Vini Sardi, www.vinisardi.nl.
Artikel 3 Offertes & Prijslijsten
3.1 Alle door Vini Sardi uitgebrachte offertes hebben een
geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening, tenzij op de
offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.

3.2 Alle in de offertes van Vini Sardi opgenomen prijzen luiden in
Euro (€), zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op inkoopprijzen,
kosten van arbeidsloon en sociale lasten.
Artikel 4 Opdrachtbevestigingen
4.1 Alle aan Vini Sardi verstrekte opdrachten zullen door Vini
Sardi schriftelijk worden bevestigd door middel van een
opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging zal een de
wederpartij worden gezonden op het door de wederpartij
opgegeven post- en/of e-mailadres. In deze opdrachtbevestiging
zullen zijn opgenomen specificaties ten aanzien van de door Vini
Sardi te leveren zaken en of te verrichten diensten. In deze
opdracht bevestiging zal tevens worden vermeld de door Vini
Sardi in rekening te brengen prijs.
4.2 De wederpartij verplicht zich om afwijkingen van de
opdrachtbevestiging ten opzichte van de aan Vini Sardi
verleende opdracht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de
opdrachtbevestiging te melden bij Vini Sardi, bij gebreke
waarvan de opdrachtbevestiging als bindend geldt.
Artikel 5 Prijswijzigingen
5.1 Indien na het uitbrengen van een offerte of na het verlenen
van een opdracht aan Vini Sardi sprake zal zijn van een verhoging
van lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, algemene
grondstofprijzen e.d. buiten de invloed van Vini Sardi om, dan is
Vini Sardi gerechtigd om de door Vini Sardi te hanteren prijzen
dienovereenkomstig te verhogen. Partijen komen overeen dat
de alsdan Vini Sardi te hanteren prijs in de plaats wordt gesteld
van de prijs als vermeld in de offerte en of opdrachtbevestiging.
5.2 Partijen doen voor zover nodig uitdrukkelijk afstand van het
recht om de tussen hen bestaande overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden bij een aanpassing van de prijs op de
voet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Artikel 6 Wijziging aantal gasten
6.1 Alle afwijkingen van het overeengekomen aantal gasten is
alleen mogelijk met instemming van Vini Sardi, waarbij Vini Sardi
het recht heeft nadere eisen te stellen aan de overeenkomst
tussen de wederpartij en Vini Sardi.
Artikel 7 Consumpties
7.1 Al het eten en drinken wordt verzorgd door Vini Sardi. Om
verkooptechnische redenen, alsmede om redenen van veiligheid
en de hygiëne van de producten en de aansprakelijkheid
hiervoor, is het niet toegestaan om eten en drinken mee te
nemen naar de locatie van Vini Sardi. Consumpties mogen
uitsluitend meegebracht worden indien Vini Sardi dit schriftelijk
heeft bevestigd.
7.2 Consumpties waarvoor in de offerte geen van te voren
vaststaand bedrag is genoemd, worden in de eindfactuur
verrekend op basis van verbruik.

Artikel 8 Zekerheid
8.1 Vini Sardi is gerechtigd om van de wederpartij te verlangen
dat deze genoegzame zekerheid stelt met betrekking tot de
nakoming van de uit de met de wedertpartij te sluiten
overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
8.2 Vini Sardi is gerechtigd om van de wederpartij vooraf gehele
of gedeeltelijke betaling van het te factureren bedrag te
verlangen.
Artikel 9 Annulering
9.1 Vini Sardi is gerechtigd tot het annuleren van de met de
wederpartij gesloten overeenkomst indien deze niet de door Vini
Sardi verlangde zekerheid verschaft en/of niet voldoet aan een
door Vini Sardi verlangde voorafgaande betaling. Een dergelijke
annulering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde
van Vini Sardi.
9.2 Indien de wederpartij een aan Vini Sardi verstrekte opdracht
wenst te annuleren, dan is de wederpartij aan Vini Sardi een
bedrag schuldig van 50% van het genoemde in de offerte tot 48
uur voor aanvang van de gereserveerde datum. Wanneer de
wederpartij na 48 uur voor aanvang van de versterkte opdracht
wenst te annuleren, dient er 80% van het genoemde bedrag in
de offerte te worden betaald aan Vini Sardi. Indien geen bedrag
in de offerte genoemd is, wordt de waarde van de offerte voor
het genoemde aantal gasten aangehouden.
Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na
factuurdatum.
Komt
een
wederpartij
haar
betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Vini Sardi
gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van
diensten op te schorten. Indien een wederpartij contact
opneemt in een termijn van 14 dagen of korter voor aanvang van
de gegeven opdracht, dient de wederpartij per ommegaande het
verschuldigde bedrag over te maken.
10.2 Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale
termijn uitblijft is de wederpartij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de
wettelijke rente verschuldigd over het openstaande
factuurbedrag.
10.3 Vini Sardi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór
de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke
betaling
van
de
wederpartij
te
vorderen.
10.4 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot
en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande
facturen.
10.5 Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een
andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de
omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling
plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade
die Vini Sardi lijdt door optredende koersverschillen zijn voor
rekening van de klant.

10.6 Indien de wederpartij tekortschiet in haar verplichting tot
betaling kan Vini Sardi voor de inning van de openstaande
factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke
inningskosten komen voor rekening van de wederpartij. Deze
kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een
minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting
10.7 Alle betalingen door een wederpartij aan Vini Sardi worden
allereerst toegerekend aan kosten, vervolgens aan rente en
vervolgens aan de oudste openstaande factuur.
10.8 De wederpartij kan zich nimmer beroepen op enig recht tot
schuldvergelijking en/of verrekening als reden voor opschorting
van de op hem/haar rustende betalingsverplichting.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Als overmacht worden onder meer beschouwd staking en of
ziekte van werknemers van Vini Sardi, toerekenbare
tekortkoming in de nakoming door en of overmacht aan de zijde
van leveranciers van Vini Sardi, vervoerders of andere derden die
bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer,
natuurgeweld, oorlog en of mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in
het bedrijf van Vini Sardi, een en ander voor zover als gevolg van
deze omstandigheden(verdere) uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijze niet van Vini Sardi kan worden verlangd.
11.2 In geval van overmacht in de zin van dit artikel is Vini Sardi
gerechtigd om zonder enige schadeplichtigheid jegens de
wederpartij, de overeengekomen leveringstermijn te
overschrijden met de duur van de overmacht.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Vini Sardi is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Iedere aansprakelijkheid van Vini Sardi is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar
gesloten verzekering wordt uitbetaald.
12.2 Vini Sardi is niet aansprakelijk voor schade door de door
Vini Sardi geleverde producten en/of verrichten diensten
veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de
directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Vini
Sardi die de schade hebben veroorzaakt.
12.3 Vini Sardi is noch jegens de klant noch jegens derden
aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of
andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet
of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de
leidinggevende ondergeschikten van Vini Sardi die de schade
hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Vini Sardi niet
aansprakelijk.
12.4 Vini Sardi is noch jegens de wederpartij noch jegens derden
aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden
behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden
of de leidinggevende ondergeschikten van Vini Sardi. De klant
vrijwaart Vini Sardi voor alle aanspraken van derden wegens
door hen geleden schade veroorzaakt door de door Vini Sardi
verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of

bewuste roekeloosheid die de directieleden en/of de
leidinggevende ondergeschikten van Vini Sardi.
12.5 Vini Sardi zal niet kunnen worden aangesproken tot
vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van
overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft
kunnen voldoen. Vini Sardi verkeert in overmacht wanneer zij
niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van
aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de
hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming
niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door
toeleveranciers, ziekte personeel van Vini Sardi en/of door Vini
Sardi ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken
van niet aan Vini Sardi toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand,
lekkage,
diefstal,
gebrek
aan
grondstoffen,
transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog
water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm,
ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Vini Sardi is
in die gevallen niet schadeplichtig
12.6 De wederpartij vrijwaart Vini Sardi voor alle aanspraken van
schade, gevolgschade of vermissing, veroorzaakt door de
wederpartij.
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten tussen Vini Sardi en de wederpartij
is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In geval van geschillen, die tussen Vini Sardi en de
wederpartij ontstaan en voortvloeien uit de aangegane
overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten,
zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen.
Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor
bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de
bevoegde rechter c.q. de Rechtbank.

