Geborgde werkwijze bier & wielen
[01 juli 2021]

Verantwoorde alcoholverkoop is voor bier & wielen erg belangrijk, ook bij bezorging. Bier &
wielen wil en mag wettelijk geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.
In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe bier & wielen invulling wordt
gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij
bier & wielen wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (online) tot en met het moment van
levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis
dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de
alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een
distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt
verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

1. Hoe bier & wielen, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de
leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de maaltijd tot en met de bezorging;
2. Hoe bier & wielen ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt
gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de
verantwoordelijkheid van bier & wielen;
3. Hoe bier & wielen controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe,
naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden
doorgevoerd.
1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
[bier & wielen heeft een leeftijdscheck bij het openen van de webwinkel. Daarnaast een
leeftijdsverificatie voorafgaand aan betaling. Bier & wielen vraagt om identificatie bij bezorging.
[bier & wielen maakt gebruik van DHL en Fietskoeriers.nl. Zij vragen om identificatie bij
bezorging. Naleving van deze afspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van DHL en
fietskoeriers.nl. bier & wielen is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de opgestelde
afspraken.]
2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het
Alcoholbesluit)
[bier & wielen is een tweemansbedrijf. Informatievoorziening aan medewerkers is derhalve niet
van toepassing].

Voorbeeld geborgde werkwijze KHN

1/2

KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘ HORECA NEDERLAND’

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten
minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de
situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
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[bier & wielen evalueert de gekozen werkzijze rondom de Alcoholwet eenmaal per jaar. Dit zal
gebeuren in juni].
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