
 

 

Inhoudsopgave 
1. ALGEMEEN ..................................................................................................................................... 2 

1.1. Introductie ................................................................................................................................ 2 

1.2. Omschrijvingen ........................................................................................................................ 2 

2. BROUWERIJ  LEV .......................................................................................................................... 2 

3. AANBIEDINGEN EN ORDERS ....................................................................................................... 2 

4. PRIJZEN .......................................................................................................................................... 3 

5. LEVERING ....................................................................................................................................... 3 

6. BETALINGSVOORWAARDEN ....................................................................................................... 4 

7. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID ........................................................................................ 5 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETOUREMBALLAGE ............................................................ 6 

9. OVERMACHT .................................................................................................................................. 6 

 
  



Pagina   2 van 6 

 

1. ALGEMEEN 

1.1. Introductie 

Onderhavige algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en 

diensten van Brouwerij  LEV. Wij accepteren dus niet uw voorwaarden, onder welke benaming dan 

ook, en wijzen deze uitdrukkelijk van de hand. In deze algemene voorwaarden worden partijen 

aangeduid als “Brouwerij  LEV” voor Brouwerij  LEV en “Afnemer” voor de wederpartij van Brouwerij  

LEV. 

1.2. Omschrijvingen 

Een aantal begrippen komt in de AV regelmatig voor. Hieronder treft u de betekenis van deze 

begrippen aan. 
 

AV:  

Algemene voorwaarden 

 
Bedrijfspand: 

Het pand met inbegrip van alle aanhorigheden en terrassen waarin u uw bedrijf exploiteert. 

 
Producten: 

Alle door ons ter verkoop aangeboden en/of door u afgenomen bieren en overige dranken en/of 

andere producten alsmede alle verder door ons aan u ter verkoop of ter bruikleen aangeboden en/ 

of afgenomen materialen onder welke benaming dan ook. 

 
Retouremballage: 

De voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, trays, zakken, displays, 

koolzuurcilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen. 

2. BROUWERIJ  LEV 

 

1. Zakelijke nummers 

Rekening-nummer:   NL81RABO 0345474767 

KvK-nummer:    75705702 

BTW-identificatienummer:  NL860369134B01    

 

2. Je kunt ons zo bereiken: 

Mailen:     brouwerijlev@gmail.com 

Scrhijven:    Sint Cecilienmear 17 8927 AN Leeuwarden 

Website:    Sterkeyerke.nl 

Beoordelen:    Untappd.com/brouwerij LEV 

3. AANBIEDINGEN EN ORDERS 
1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. 

2. Orders zijn voor ons pas bindend, wanneer wij die minimaal 48 uur voorafgaand aan de datum 

waarop u de levering van de Producten wenst te laten plaatsvinden, hebben ontvangen en wij 

die schriftelijk hebben bevestigd dan wel indien wij die feitelijk uitvoeren. 

3. Vanwege het altijd willen verbeteren en optimaliseren van ons logistieke proces en vanwege 

praktische redenen hebben wij het recht om voor elk van de door ons te leveren Producten op 

ieder willekeurig moment minimum of maximum hoeveelheden te bepalen. 

4. Ingeval een Afnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen onder een door hem 

bepaalde handelsnaam, is Brouwerij  LEV niet aansprakelijk voor de eventuele rechten van 

derden op deze handelsnaam. Onder handelsnaam wordt in dit verband tevens verstaan een 

beeldmerk. 
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4. PRIJZEN 
1. Voor de door ons rechtstreeks aan u gefactureerde Producten gelden prijzen zoals die op het 

tijdstip van levering zijn vermeld. 

2. Alle door ons opgegeven prijzen gelden inclusief verzendkosten en alle op grond van wet- en 

regelgeving opgelegde heffingen, belastingen en accijnzen, maar exclusief omzetbelasting 

(“BTW”), statiegeld, vergoeding behandeling retouremballage (“VBR”) en eventuele 

afzonderlijk gespecificeerde toeslagen en kosten (bijvoorbeeld krediet-beperkingstoeslagen, 

brandstoftoeslagen of verwerkingskosten, tenzij in een voorkomend geval anders schriftelijk 

overeengekomen. 

3. Wij zijn bevoegd om op ieder moment eenzijdig prijswijzigingen door te voeren. 

 

5. LEVERING 
1. De aflevering van Producten geschiedt in Nederland aan het met u overeengekomen 

afleveradres. Indien u om welke reden dan ook niet bij de aflevering aanwezig bent, worden wij 

geacht de op de afleverbon en de factuur vermelde Producten in de vermelde hoeveelheden te 

hebben afgeleverd. 

2. Het risico van de Producten en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor uw 

rekening. Vervoer of verplaatsing op uw terrein en/of binnen uw Bedrijfspand is niet in de 

aflevering begrepen en geschiedt voor uw risico. 

3. Wij zijn vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de Producten waarbij wij de 

wettelijke regels in acht zullen nemen. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn voor 

transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Voor het lossen van de 

Producten en het laden van de eventuele Retouremballage zult u voor uw rekening en risico 

zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. 

4. Tenzij wij andere afspraken met u hebben gemaakt, bent u gehouden om ons in ieder geval 

op alle werkdagen vanaf 8:00 uur tot en met 18:00 uur in de gelegenheid te stellen om de 

Producten aan het afleveradres af te leveren en eventuele Retouremballage mee te nemen. 

5. U bent gehouden om de afgenomen Producten op een juiste wijze op te slaan en te behandelen. 

6. De door ons opgegeven data en tijdstippen voor aflevering zijn indicatief. De enkele 

overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn levert geen verzuim van ons op. U 

bent echter in dat geval gerechtigd te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke 

termijn zal plaatsvinden, het recht hebt om de overeenkomst bij aangetekend schrijven voor het 

niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat wij jegens u schadeplichtig zijn. 

7. Wij hebben te allen tijde het recht om de Producten onder rembours af te leveren of om 

vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door ons gewenste vorm te verlangen. Is een 

gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan bent u gehouden om op ons eerste schriftelijke 

verzoek de zekerheidsstelling aan te vullen of te vervangen. 

8. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien wij daartoe onze voorafgaande schriftelijke 

toestemming aan u hebben gegeven. 
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6. BETALINGSVOORWAARDEN 
1. De facturen dienen binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald tenzij 

op de betreffende factuur een andere betalingstermijn wordt vermeld. De betaling dient plaats 

te vinden door storting of bijschrijving op een door ons opgegeven bankrekening, in Euro’s. De 

datum van ons bankafschrift, waarop de storting of de bijschrijving van de betaling is vermeld, 

is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling. 

2. Door het enkele feit dat de betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, bent 

u in verzuim. Vanaf dat moment bent u over het niet betaalde factuurbedrag de wettelijke 

handelsrente verschuldigd. U bent alsdan voorts aansprakelijk voor alle kosten (zowel 

gerechtelijk als buitengerechtelijk) die wij redelijkerwijs dienen te maken in verband met het 

verzuim, daaronder onder andere begrepen alle kosten van expertise en rechtsbijstand. Tenzij 

wij ervoor kiezen de buitengerechtelijke kosten te specificeren, worden deze buitengerechtelijke 

kosten forfaitair bepaald op 15% van het bedrag waarover ingevolge dit artikel de handelsrente 

mag worden berekend met een minimum van €50,-. 

3. Voor wat betreft al uw betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens ons geldt dat 

ieder beroep van u op opschorting, bonus/korting en/of verrekening is uitgesloten. 

4. Wij bepalen te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering uit welke hoofde dan ook op u, 

wij enige betaling toerekenen. In beginsel strekt elke betaling in de eerste plaats tot voldoening 

van alle kosten, onder welke benaming ook, die wij hebben moeten maken in het kader van de 

tussen u en ons gesloten overeenkomst, in de tweede plaats tot voldoening van rente en in de 

derde plaats tot voldoening van het openstaande factuurbedrag. 
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7. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID 
1. U dient de geleverde Producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) 

onderzoeken. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde Producten aan de overeenkomst 

beantwoorden, te weten: of de juiste Producten zijn geleverd, of de afgeleverde Producten 

wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld: het aantal) overeenstemmen met hetgeen is 

overeengekomen en of de afgeleverde Producten voldaan aan de overeengekomen 

kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een 

normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 dagen na 

aflevering schriftelijk aan ons te melden, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang 

van de klachten. Niet zichtbare gebreken dient u binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk 

binnen 1 week na aflevering schriftelijk aan ons te melden onder nauwkeurige opgave van de 

aard en omvang van de klachten. 

3. U dient de Producten waarover u een klacht heeft ter beschikking van ons te houden. U 

bent niet bevoegd om de producten waarover u een klacht heeft zonder onze voorafgaande 

schriftelijke toestemming naar ons retour te zenden. 

4. Na het verstrijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen wordt u geacht de 

geleverde Producten te hebben goedgekeurd, ook wat betreft de daarop vermelde 

houdbaarheidstermijnen en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 

5. Klachten over een factuur hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen zeven dagen na 

factuurdatum schriftelijk aan ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de 

omvang van de klachten. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn van zeven dagen 

wordt u geacht de factuur te hebben goedgekeurd en aanvaard. 

6. Volledigheidshalve merken wij onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de AV op 

dat ook bij het tijdig indienen van een klacht over de afgenomen Producten of een factuur ieder 

beroep op opschorting, bonus/korting en/of verrekening uitgesloten is. 

7. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht gegrond is, zijn wij uitsluitend gehouden tot een zo 

spoedig mogelijke nieuwe levering dan wel aanpassing van de factuur zonder dat u aanspraak 

heeft op enige schadevergoeding. 

8. Wij zijn, behoudens opzet of grove schuld van ons , niet aansprakelijk voor directe en/of 

indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of verband houdende met onze 

Producten, (Retour)emballage of geleverde diensten c.q. als gevolg van uitvoering van de 

tussen u en ons bestaande overeenkomst. Meer in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor 

directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die u en/of derden mocht(en) lijden ten 

gevolge van het gebruiken van onze Producten en/of (Retour)emballage, van een gebrek in onze 

Producten en/of (Retour)emballage, alsmede van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering 

van de door u bestelde Producten of inlading van de Retouremballage. 

9. In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat wij voor enige aldaar bedoelde schade 

aansprakelijk zijn, dan geldt dat onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de factuurwaarde 

van de afgenomen Producten of geleverde diensten waarmee onze aansprakelijkheid samenhangt 

danwel het bedrag dat onze verzekering terzake van deze schade aan ons uitkeert. 
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8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETOUREMBALLAGE 
1. Alle door u afgenomen Producten blijven ons eigendom totdat u de koopprijs, alsmede enige 

andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek heeft voldaan. U heeft 

evenwel het recht de Producten in het kader van uw normale bedrijfsvoering door te verkopen 

of te verwerken, tenzij wij u schriftelijk hebben bericht dat u de Producten onmiddellijk aan ons 

ter beschikking moet stellen. 

2. Wanneer u Producten onder u heeft die ons eigendom zijn, bent u gehouden om die Producten 

met de nodige zorgvuldigheid, met in achtneming van de geldende normen en als herkenbaar 

eigendom van ons te bewaren. 

3. Wij zijn, onverminderd onze overige rechten, gerechtigd de Producten waarvoor het 

eigendomsvoorbehoud nog van kracht is terug te nemen indien u in gebreke bent met de 

nakoming van uw betalingsverplichtingen of indien u in betalingsmoeilijkheden verkeert of 

dreigt te gaan verkeren. 

4. De Retouremballage wordt niet uw eigendom, niettegenstaande de betaling van het statiegeld 

voor de Retouremballage door u. 

5. U bent niet gerechtigd de Retouremballage te (laten) hervullen of te (laten) gebruiken voor 

andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is. 

9. OVERMACHT 
1. Mochten wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan onze verplichtingen jegens u uit 

welke hoofde dan ook te voldoen, dan zijn wij gerechtigd om de nakoming uit te stellen tot het 

tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigd. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, terroristische acties, 

onlusten, natuurrampen, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, 

watersnood, transportbelemmeringen, staking, gebrek aan personeel, overheidsmaatregelen 

met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van 

grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of bedrijfsbenodigdheden, of als gevolg van 

gebreken aan of beschadiging van machines of computers 


