Algemene voorwaarden Fête du Vin
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten van/met Fête du Vin zijn bij uitsluiting van
eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden)
van toepassing. Het doen van een boeking houdt in dat u de toepasselijkheid van deze
voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Fête du Vin heeft het recht deze voorwaarden te allen
tijden te wijzigen.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Wanneer door Fête du Vin
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. Men kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
Fête du Vin deze voorwaarden soepel toepast.
1.3 Fête du Vin is bevoegd om bij de uitvoering van uw boeking gebruik te maken van derden.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van Fête du Vin worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Fête du Vin ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.
Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Fête du Vin zijn vrijblijvend. Fête du Vin behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder (maar niet
uitsluitend) wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel
indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw boeking door Fête du Vin.
Fête du Vin is steeds gerechtigd boekingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
boeking te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Artikel 3. Tarieven en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief
evt. handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had
moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand
of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling
plaatsvindt na aanmaning door Fête du Vin bent u een bedrag van vijftien euro(€ 15,00) aan
administratiekosten verschuldigd en indien Fête du Vin haar vordering ter incasso uitbesteedt,
bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Fête du Vin gerechtigd zonder
ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.
Artikel 4. Uitsluiting van aansprakelijkheid
4.1 Fête du Vin verricht haar diensten met zorg. Niettemin geschieden boekingen en afname van
diensten op uw eigen risico. Fête du Vin aanvaardt tegenover afnemers en derden geen
aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fête
du Vin.
Artikel 5. Overmacht
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fête du Vin in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw boeking op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Fête du Vin
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

