
 

 

Algemene Voorwaarden Schut & Luneau wine & gifts. 
 
Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Klant: een consument of bedrijf die een overeenkomst met Schut & Luneau wine & gifts aangaat of 

een offerte van Schut & Luneau wine & gifts krijgt. 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn 

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
3. Dag: kalenderdag; 
 
Artikel 2 - Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Na één maand is een 

offerte verlopen. 
2. De daadwerkelijk te leveren producten kunnen qua kleur, materiaal, maten, gewicht en hoeveelheden 

iets afwijken van verstrekte afbeeldingen, tekeningen, of offertes. 
 
Artikel 3 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant. Kan Schut & Luneau 

wine & gifts evenwel één of meer producten, ondanks de aanvaarding, niet meer of niet meer tijdig 
of niet meer tegen dezelfde prijs leveren, dan zal Schut & Luneau wine & gifts dat zo spoedig 
mogelijk aan de klant laten weten en zo mogelijk een gewijzigde offerte uit brengen. In geen geval is 
Schut & Luneau wine & gifts  aansprakelijk voor schade bij het niet meer of niet meer op tijd kunnen 
leveren van producten. 

2. Het risico van telefonisch gegeven opdrachten of wijzigingen ligt bij de klant. 
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Schut & Luneau 

wine & gifts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Schut & Luneau wine & gifts is bevestigd, kan 
de consument de overeenkomst ontbinden. 
 

 
Artikel 4 – Annulering  
 
Na de bevestiging van een order kan een consument een overeenkomst niet meer ontbinden of 
annuleren. Een niet-consument kan een overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) annuleren. 
 
Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de klant, als de klant alle aan Schut & Luneau 
wine & gifts verschuldigde bedragen, ook die uit eventuele eerdere of latere overeenkomsten, heeft 
voldaan. 
 
Artikel 6 - Levering en uitvoering 
1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij met Schut & Luneau wine & 

gifts tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan met Schut & 
Luneau wine & gifts bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

 
3. Indien producten niet afgeleverd of afgehaald kunnen worden om een reden aan de zijde van de klant 

(zoals het niet-aanwezig zijn tijdens kantooruren of het niet tijdig op komen halen), berust het risico 
van de producten vanaf dat moment bij de klant. 

4. Indien de levering wordt verhinderd door overmacht, is met Schut & Luneau wine & gifts gerechtigd 
de levering op te schorten. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet of niet tijdig leveren door 
toeleveranciers, stakingen, files, gebreken in het geleverde, arbeidsongeschiktheid, enz. 

 
Artikel 7 - Betaling 
1. met Schut & Luneau wine & gifts kan volledige vooruitbetaling vragen. Bij een consument kan dit tot 

maximaal 50%. 
2. De betalingstermijn bedraagt 7 dagen. Na verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de 

klant incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 40,-.  



 

 

 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid 
1. Behoudens opzet of grove roekeloosheid is met Schut & Luneau wine & gifts nimmer aansprakelijk 

voor geleden indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan: bedrijfsstagnatie, 
verlies van goodwill, gederfde winst, gevolgschade. 

2. De aansprakelijkheid van met Schut & Luneau wine & gifts is altijd beperkt tot het bedrag dat de 
verzekeraar uitkeert. Indien de verzekeraar niet of niet voldoende uitkeert, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag van de factuur van met Schut & Luneau wine & gifts waar de schade 
betrekking op heeft. 

 
 
Artikel 9 – Klachten en geschillen 
1. De klant is verplicht om het afgeleverde direct te controleren op eventuele gebreken. Eventuele 

klachten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen aan Schut & Luneau wine & gifts 
te worden gemeld.  

2. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen geen reden vormen voor afkeuring of prijsvermindering. 
3. Een reclame schort de betalingsverplichting van de klant niet op. 
4. Op overeenkomsten tussen Schut & Luneau wine & gifts en de klant is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 
 
 
 


