
Voorwaarden die gelden voor deelname aan het Vatencollectief van de Wijnbeurs 
 

DEELNEMENDE 
PRODUCTCATEGORIEËN 

Vatencollectief wijnen van de Wijnbeurs, zoals bekend gemaakt en 
te maken op de website wijnbeurs.be 

WERKWIJZE EN TOTSTANDKOMEN 
OVEREENKOMST 

Deelname aan het Vatencollectief betekent dat de klant inschrijft 
voor de aankoop van wijn(en) (voorafgaand aan de productie) en 
die wijn na de productie afneemt. Meer concreet werkt het als volgt:  
 
Aanmelden voor het Vatencollectief, hierna “Inschrijven” of 
“Inschrijving”, is mogelijk vanaf januari in een bepaald jaar. Na 
bekendmaking van de deelnemende wijnen in augustus van 
datzelfde jaar, kunt u de inschrijving bevestigen, hierna 
“Bevestigen”, tot 13 september in dat jaar.  
Vervolgens worden de wijnen geproduceerd en uitgeleverd. 
Levering vindt plaats, afhankelijk van de soort wijn, in oktober van 
dat jaar of april van het volgende jaar.  

BEVESTIGING, AANPASSING OF 
BEËINDIGING INSCHRIJVING 

De Inschrijving voor het Vatencollectief vanaf januari in een 
bepaald jaar, is altijd vrijblijvend.  
 
Pas na de bekendmaking in augustus van de wijnen die gaan 
worden geproduceerd en geleverd, is het mogelijk om de 
Inschrijving te Bevestigen, aanpassen of beëindigen: 

i. Bevestigen kan door het toegestuurde 
bevestigingsformulier in te vullen en retourneren op de 
voorgeschreven wijze, Bevestigen is noodzakelijk om de 
bestelling definitief te maken;  

ii. aanpassen kan door contact op te nemen met de 
klantendienst van de Wijnbeurs via contact@wijnbeurs.be 
of 016 980 108; 

iii. wanneer de inschrijving niet vóór 13 september van dat 
jaar wordt Bevestigd of aangepast, wordt deze 
automatisch geannuleerd en bestaat dus geen enkele 
aanspraak op levering. 

LEVERINGSKOSTEN 

Voor de bestelling die na de Inschrijving Bevestigd wordt, worden 
geen leveringskosten in rekening gebracht. 
Voor wijnen die worden besteld op een ander moment dan op het 
moment waarop Bevestigen van de Inschrijving plaatsvindt, moeten 
de dan kenbaar gemaakte prijzen en verzendkosten worden 
betaald. 

TOEPASSELIJKE KORTING 
(‘VATKORTING’) 

Bij 3-5 dozen* € 16,- korting op de order 

Bij 6-7 dozen* € 48,- korting op de order 

Bij 8-11 dozen* € 80,- korting op de order 

Bij 12-23 dozen* € 132,- korting op de order 

Bij 24 dozen* of meer € 280,- korting op de order 
 
*iedere doos bevat 12 flessen 

 

MINIMUM KWANTITATIEF AANTAL 
PRODUCTEN PER BESTELLING 

Minimaal 1 doos (12 flessen) 

BESCHIKBARE BETAALMETHODES Per overschrijving uiterlijk 14 dagen na levering 

GARANTIE 

De 100% proefgarantie is niet geldig op wijnen aangeboden via 
het Vatencollectief. Deze voorwaarde prevaleert boven alle andere 
voorwaarden van Wijnbeurs waar die proefgarantie in is 
opgenomen. Deze wijnen worden alleen teruggenomen als er een 
fout of gebrek (bijvoorbeeld kurk of azijnsteek) in de wijn zit.  

 
1. Sluiting van de overeenkomst 
De fasen voor het sluiten van de overeenkomst voor deelname aan het Vatencollectief van de Wijnbeurs worden 
duidelijk aangegeven op de website en zijn hiervoor omschreven. De definitieve overeenkomst wordt gesloten 
door middel van Bevestiging door de klant, het daarna klikken op de daarvoor bestemde “akkoord”-knop en de 
door de Wijnbeurs verzonden ontvangstbevestiging via e-mail waarin alle gegevens worden vermeld van 
deelname aan het Vatencollectief van de Wijnbeurs. 



De levering voor het Vatencollectief kan alleen worden uitgevoerd naar de volgende gebieden: Nederland en 
België.  
De consument die de overeenkomst sluit, verklaart d.m.v. het invullen van de geboortedatum dat hij ouder is dan 
18 jaar.  
 
2. Registratie op de website 
Om deel te kunnen nemen aan het Vatencollectief is registratie van klantgegevens verplicht. Zonder registratie is 
het niet mogelijk om de overeenkomst te sluiten. De klant dient bij het inschrijven een aantal gegevens in te 
vullen, zoals het aantal dozen per model, coördinaten, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Bij het 
bevestigen van de inschrijving dienen de reeds bij de Wijnbeurs bekende gegevens te worden aangevuld met de 
betaalgegevens van de klant. 
 
3. Prijzen, kortingen en actiecodes. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, die ook worden gespecificeerd op 
de factuur die wordt verstrekt voor de aankoop van het product. Korting is mogelijk in de vorm van vatkorting en 
zal zijn verwerkt op de factuur. Deze korting wordt verder gespecificeerd op www.wijnbeurs.be/vatkorting-hoe-
werkt-het. 
Het is niet mogelijk om bij deelname aan het Vatencollectief actiecodes van de Wijnbeurs in te wisselen of 
gebruik te maken van andere kortingsacties. Een actiecode kan ook niet later met terugwerkende kracht worden 
gebruikt. Kortingen zijn niet geldig voor extra bijbestelde wijnen die achteraf geleverd worden. Hiervoor geldt het 
normale tarief.  
 
4. Verzending van de producten 
De Wijnbeurs verzendt bestelde vatencollectief wijnen op twee vooraf bepaalde momenten: oktober (model 
Meursault) en april (overige modellen). Voorafgaand aan de levering wordt contact met de klant opgenomen om 
de levering aan te kondigen. Voornoemde en later te verstrekken leveringstermijnen en -tijden van de producten 
gelden ter indicatie. De klant kan het definitieve leveringsmoment, binnen de daartoe geboden mogelijkheden, 
wijzigen door contact op te nemen met de Klantendienst. Levering bij een PostNL punt is niet mogelijk. Bij grotere 
leveringen waarbij pallets gebruikt worden, wordt de klant benaderd om een leveringsmoment af te stemmen. Bij 
bezorging wordt de leeftijd van de ontvanger door de bezorger gecontroleerd. 
 
5. Betaling en Facturering 
Betaling geschiedt in euro’s via overschrijving uiterlijk 14 dagen na levering. Voor elke levering wordt een factuur 
opgesteld. De factuur wordt opgesteld op de coördinaten verstrekt bij de bestelling. Bij de bestelling moet er 
gemeld worden als het leveringsadres afwijkt van het facturatie-adres.  
 
6. Overmacht 
In geval van overmacht bv bij overlijden kunnen de erfgenamen de overeenkomst zonder kosten ontbinden. De 
mededeling van ontbinding moet gebeuren binnen 14 dagen na levering van de wijnen.  
 
De koper is zich bewust dat de te leveren wijnen op het moment van bestelling nog geproduceerd moeten 
worden. Dat betekent dat op dat moment nog niet zeker is dat de oogst zal slagen en/of er voldoende wijn 
geproduceerd en uitgeleverd kan gaan worden met de beoogde kwaliteit. Om voornoemde reden is Wijnbeurs 
bevoegd om in geval van overmacht, waarvan sprake is als levering niet kan plaatsvinden door een 
omstandigheid welke buiten schuld of toedoen van Wijnbeurs is ontstaan, de overeenkomst te ontbinden, zonder 
dan gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Klant is dan evenmin verplicht de koopprijs te 
voldoen. 
 
7. Opschorting / ontbinding 
Door de Bevestiging gaat de klant een betalingsverplichting aan.  
 
8. Specifieke en algemene voorwaarden Wijnbeurs 
Aanvullend op deze specifieke voorwaarden van het Vatencollectief zijn de algemene voorwaarden van 
wijnbeurs.be van toepassing waarbij de koper erkent deze te kennen en te aanvaarden.  

 
 

http://www.wijnbeurs.be/vatkorting-hoe-werkt-het
http://www.wijnbeurs.be/vatkorting-hoe-werkt-het

