Algemene Voorwaarden Vino Per Tutti:

Bestellingen:
- Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop, via email, info@vinopertuti.nl of telefonisch. Betaling dient vooraf te geschieden en bestellingen zijn pas geldig na
bevestiging.
- Minimaal 6 flessen en deelbaar door 3
- Als u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u van ons via Email een bevestiging van deze bestelling met het totaalbedrag.
Betaling:
- Betaling via iDeal, Paypal of overschrijving via bank op IBAN NL23KNAB0255269056 onder vermelding van bestel- of factuurnummer.
Levering:
- Via Vinologix in speciale voor wijnflessen geschikte dozen.
Bezorgkosten:
- Kosten voor het bezorgen zijn €6,50 per doos van 6 flessen en 7,95 voor een doos van 12. (Prijzen worden getoond bij afrekenen in de webshop) De wijn afhalen op
afspraak is uiteraard ook mogelijk.
Schade:
-Mocht er onverhoopt toch schade zijn ontstaan tijdens het transport, geef dit direct aan bij de transporteur. Deze nemen anders geen vergoedingen in behandeling en Vino
Per Tutti ook niet.
Retouren:
-Ruilen om welke reden dan ook kan door binnen 7 dagen de wijn aan Vino Per tutti.nl te retourneren onder vermelding van factuurnummer en koopontbinding. De kosten
van de retourzending zijn voor uw rekening. Vino Per Tutti accepteerd alleen retourzendingen indien het product onbeschadigd en ongebruikt is. Daarna vindt vergoeding
(minus de door ons gemaakte verzendkosten) plaats.
Oogstjaren:
- Bij alle wijnen proberen we altijd het juiste oogstjaar te vermelden. Wanneer een oogstjaar niet meer verkrijgbaar is gaan we over op het volgende oogstjaar als de wijn
door onze selectie komt.
Verder:
- Wijnen zonder toevoegingen blijven altijd enigzins kwetsbaar. Dus, niet voor lange tijd vervoeren of laten staan in een hete auto. Koel bewaren geniet de voorkeur. Vooral
frizzantes na vervoer enige tijd tot "rust" laten komen en voor openen goed koelen.
Aansprakelijk:
- Vino Per Tutti streeft er naar om de inhoud van deze website zoveel mogelijk "up to date" te houden. Ondanks dat is het mogelijk dat de inhoud op een of enkele pagina's
onvolledig of onjuist is. Vooral voor op de website vermelde prijzen geld dat er geen overeenkomsten kunnen worden geclaimd op basis van onjuiste informatie.

