
1. Elke klant wordt geacht de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. 2. Facturen zijn contant betaalbaar of bij wijze van storting op rekeningnummer 
BE64 7350 0954 1552 en dit binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk werd afgesproken. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd en een schadebeding van 10% met een minimum van € 50,00.  3. Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het 
gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. Het toepasselijke recht is het Belgisch recht 4. Alle klachten moeten uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekende 
post kenbaar gemaakt worden. 5. Prijsoffertes zijn informatief en niet bindend. Enkel een ondertekende bestelbon doet een overeenkomst tot stand komen. 6. De verkoper is onderhevig aan de 
beschikbaarheid van bepaalde wijnen, bij afwijkingen zal de klant voorafgaand verwittigd worden, bijvoorbeeld bij de levering van een  volgend oogstjaar. 7. De verkoper is gerechtigd om de 
levering van alle bestellingen op te schorten in het geval verschuldigde bedragen niet tijdig voldaan werden en dit tot de aanzuivering van alle achterstanden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

The world of wine

AN EXTRA ORDINARY TASTE OF WINE
Cursus gegeven door Kris Lismont - beste sommelier van België 2010

Wie: voor groepen van minimaal 8 en maximaal 10 personen die kiezen voor een zeer uitgebreid pakket.
Duur: minimum 3,5 uur wijndegustatie met dhr. Kris Lismont.
Hoe: op een ongedwongen en ontspannen manier maakt u op zeer uitgebreide wijze kennis met een door u gekozen wijnthema.
Thema: wordt in onderling overleg gekozen, bv. wijnstreek, wijnhuis, rode wijnen, ...
Wat: tijdens deze degustatie wordt het gekozen thema zeer uitgebreid toegelicht. 
Prijs: € 600,00 
Hoeveel: er worden 12 -16 verschillende wijnen, waarvan meerdere exclusievere wijnen (in onderling overleg te kiezen)  
geproefd en uitgebreid besproken, per extra opengetrokken fles (naast de standaard voorziene 12-16 flessen) wordt een  
meerprijs, zijnde de particuliere verkoopprijs, in rekening gebracht.
Maatwerk is steeds mogelijk.

Waar: in Mondevino (Mettekovenstraat 11) of aan huis bij één van de deelnemers, verplaatsingskost: € 0,30 per kilometer.
Inbegrepen: proefwijnen (12-16 flessen), water en brood, proefglazen indien in Mondevino, tekst en uitleg.
Wijnglazen: € 1,50 per meegenomen glas: NVT.

Aankoopmogelijkheden ter plaatse d.m.v. het invullen van een bestelbon.

Prijzen zijn exclusief BTW.

Opmerkingen: 
Wij voorzien zelf geen hapjes daar er geen professionele keuken aanwezig is, verschillende kazen, 
charcuterie en brood kan wel door ons aangeboden worden, mits een meerprijs.

Er kan altijd een externe onder arm genomen worden indien u dit wenst.

BV Lelieberg        Dhr. / mevr.   
     


