
Algemene voorwaarden brouwerij Klinker
Artikel 1. Algemeen/Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via brouwerij Klinker worden verzorgd. 
Brouwerij Klinker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.2 Door het gebruik van diensten van brouwerij Klinker en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper 
deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op deze website.
Artikel 2. Vragen, opmerkingen, klachten
Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich te allen tijde richten tot brouwerij Klinker door middel van het 
sturen van een e-mail naar info@brouwerijklinker.nl of door gebruik te maken van het contactformulier.
Artikel 3. Bevestiging bestelling 
De opdrachtgever ontvangt na bestelling een bevestiging en de factuur per e-mail.
Artikel 4. Beperking aansprakelijkheid
brouwerij Klinker, noch zijn lasthebbers, zijn aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van of 
samenhangend met de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden dan wel 
samenhangend met de exploitatie van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de 
via de site verkochte producten en artikelen voor zover deze schade niet veroorzaakt is door grove schuld of 
nalatigheid van brouwerij Klinker.
Artikel 5. Betaling
Particulieren en bedrijven kunnen in eerste instantie uitsluitend via Ideal of contant afrekenen, direct bij levering. Op 
rekening betalen is ook mogelijk, maar alleen wanneer dit vooraf door beide partijen is overeengekomen. Deze 
rekening dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De prijzen zijn inclusief 21% btw.
Artikel 6. Annulering en Ontbinding 
Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk minimaal één dag voor de proeverijdatum tot uiterlijk 13:00.

Disclaimer
Alle wijzigingen in prijzen, tekst en foto’s zijn voorbehouden aan brouwerij Klinker. Er kunnen aan deze website geen 
rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het 
mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. brouwerij Klinker aanvaardt hiervoor nimmer 
aansprakelijkheid. brouwerij Klinker sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt 
met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website. De op 
de website getoonde producten zijn serveersuggesties en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten foto’s van deze site behoren toe aan brouwerij Klinker. Niets van 
deze site mag zonder schriftelijke toestemming van brouwerij Klinker worden verveelvoudigd.
Privacybeleid
brouwerij Klinker respecteert de privacy van de gebruikers van haar site. Uw persoonlijke informatie wordt alleen 
gebruikt om bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
brouwerij Klinker gebruikt uitsluitend uw naam, e-mailadres, en afleveradres om uw bestelling uit te voeren.
brouwerij Klinker 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.
Bij vragen of opmerkingen over het privacybeleid van brouwerij Klinker, kunt u een e-mail sturen naar 
info@brouwerijklinker.nl of gebruik maken van het contactformulier.
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