
ALGEMENE VOORWAARDEN CULINAIR EILAND PROJECTEN 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de producten van 

Culinair Eiland Projecten gevestigd en kantoorhoudend aan de Bomendiek 6, 1793 

AA de Waal, Texel, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Alkmaar onder nummer: 37156372 

2. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na 

toestemming van Culinair Eiland Projecten en nadat de afspraken hierover schriftelijk 

zijn vastgelegd. 

  

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 

1. Een overeenkomst met Culinair Eiland Projecten komt tot stand wanneer afnemer zijn 

bestelling op de website annettevanruitenburg.nl heeft geplaatst.  

2. Indien Culinair Eiland Projecten niet aan de bestelling van afnemer kan voldoen wordt 

dit zo spoedig mogelijk medegedeeld en wordt  het betaalde bedrag per ommegaande 

geretourneerd.  

3. De wijnen van Le Clos des Suds bieden wij alleen aan aan personen boven de 18 jaar. 

Door deze producten te bestellen, verklaart afnemer dat hij de wettelijk gestelde 

leeftijd heeft om alcohol en alcoholhoudende producten af te nemen. 

4. Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor 

de gegevens die hij aan Culinair Eiland Projecten verstrekt. 

Artikel 3. Levering 

1. Afnemer ontvangt de bestelde producten binnen zo spoedig mogelijk. Of op een met 

de klant aangeven termijn. Bij vertraging van de te leveren producten zullen wij dit zo 

spoedig mogelijk schriftelijk laten weten.  

2. Het risico tijdens het transport van het door afnemer bestelde product is voor Culinair 

Eiland Projecten. Vanaf de aflevering van het product gaat het risico op de afnemer 

over. 

Artikel 4.  

1. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten 

conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Culinair 

Eiland Projecten binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren. 

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 

Culinair Eiland Projecten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering 

daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde te restitueren. 

3. Indien afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft 

afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Culinair 

Eiland Projecten te retourneren. Culinair Eiland Projecten accepteert alleen 

retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en 

ongebruikt zijn. Afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden. 

4. Culinair Eiland Projecten behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te 

weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer 



het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door de schuld van 

afnemer (anders dan die van Culinair Eiland Projecten) is beschadigd.  

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van 

bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander 

communicatiemiddel tussen afnemer en Culinair Eiland Projecten, kan Culinair Eiland 

Projecten niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Culinair Eiland Projecten in 

geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of 

voortvloeit uit: a. de mogelijkheid de site niet te gebruiken en b. het onrechtmatig 

gebruik van de systemen van Culinair Eiland Projecten, waaronder de website, door 

een derde.  

De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet 

indien er sprake is opzet door of grove schuld van Culinair Eiland Projecten 

2. Culinair Eiland Projecten kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan 

van directe of indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden 

producten.  

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

1. Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de 

door Culinair Eiland Projecten geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te 

respecteren. 

2. Het intellectuele eigendomsrecht van de internetsite www. annettevanruitenburg.nl ligt 

bij Culinair Eiland Projecten 

Artikel 8. Prijzen en betaling 

1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend 

2. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, 

inclusief BTW en handelings- en verzendkosten, tenzij speciaal omschreven. 

3. Betaling dient vooraf te geschieden aan Culinair Eiland Projecten, tenzij anders is 

overeengekomen. 

Artikel 9. Overmacht 
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Culinair 

Eiland Projecten die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet 

van Culinair Eiland Projecten kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: 

oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, 

epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de 

transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Culinair Eiland Projecten, in- en 

uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of 

besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Culinair 

Eiland Projecten door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan 

nakomen informeert Culinair Eiland Projecten zijn afnemer zo spoedig mogelijk. In deze 

situatie kan afnemer Culinair Eiland Projecten niet op schadevergoeding aanspreken. 

  



Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

1. Wanneer zich een geschil met afnemer voordoet, zal Culinair Eiland Projecten zich 

inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.  

2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop 

deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. 

 

Namens Culinair Eiland Projecten, Annette van Ruitenburg, eigenaar. 

De Waal- Texel, 1 januari 2014. 

 


