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Correspondentie per E-mail wordt evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.
Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, oﬀertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als oﬀerte. De prijzen zijn
gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten,
lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de
prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief BTW.

Niet goed, geld terug
Drank van Stokerij Texel wordt ambachtelijk geproduceerd en kan zodoende per batch een lichte
smaakvariatie hebben. We blenden niet of zo min mogelijk om de karakter van het jaar en het
seizoen te behouden. Onze ambitie is om de smaak zo constant mogelijk te houden.
Uitgezonderd de gelagerde single cask drank. Een fles kan alleen geretourneerd worden indien er
sprake is van beschadiging of van een ernstig afwijkende (en dus onbedoelde en ongewenste)
geur of smaak. Flessen worden verzekerd verstuurd.

Levering
Bestellingen worden dezelfde werkdag verstuurd. Bestellingen in het weekend worden eveneens
zo veel mogelijk dezelfde dag verstuurd. Dit is echter niet gegarandeerd. Bestellingen worden
verstuurd nadat de betaling via de webshop is gedaan of nadat de betaling op NL76 KNAB 0764
9274 42 is bijgeschreven.
De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval
op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele
beschadigingen en/of gebreken van de inhoud dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld
worden, dient er direct per mail / telefoon contact worden opgenomen met Stokerij Texel.

Overmacht
Indien Stokerij Texel door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Aansprakelijkheid
Stokerij Texel is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade,
voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen, behoudens ingeval van
opzet of grove schuld van Stokerij Texel. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade
(bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of
gevolgschade, door welk oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van
goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Stokerij Texel is niet aansprakelijk voor de door
haar medewerkers en/of ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade,
uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door leverancier
geleverde goederen, is leverancier niet aansprakelijk.
Deze voorwaarden zijn geldig voor wat betreft de voorverkoop van de certificaten Ocean Aged TX
Gin en Ocean Aged TX Gin (Captains Choice)
Correspondentie per E-mail wordt evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, oﬀertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als oﬀerte. De prijzen zijn
gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten,
lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de
prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief BTW.

Bezinningsperiode
Na ontvangst van de bevestiging van het certificaat, heeft de consument een periode van 7 dagen
(zeven maal vierentwintig uur) om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en
de aanschaf te annuleren. Stokerij Texel zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na een
(geldige) annuleringsmelding de betaalde bedragen terugbetalen.

Niet goed, geld terug
Ocean Aged TX Gin is per vat uniek van smaak. Het is niet exact te voorspellen hoe deze smaak
zich uiteindelijk ontwikkeld. Een fles kan alleen geretourneerd worden indien er sprake is van
beschadiging of van een ernstig afwijkende (en dus onbedoelde en ongewenste) geur of smaak.
Levering
Levering geschiedt in twee delen nadat de betaling op NL76 KNAB 0764 9274 42 is
bijgeschreven. Binnen 4 weken wordt het certificaat naar het opgegeven adres verstuurd. De
tweede levering houdt het versturen van de betreﬀende fles Ocean Aged TX Gin in. Deze wordt
verstuurd binnen 4 weken na botteling.

Overmacht
Vaten met Gin worden over de oceaan gezeild. Het rijpingsproces is onvoorspelbaar en risicovol.
Het kan dus zijn dat na het vervoer over de ocean de TX Gin nog langer op vat moet rusten.
Alleen na een goedgekeurde smaaktest door Stokerij Texel wordt de drank gebotteld. Stokerij

Texel is zonder opgaaf van reden gerechtigd om de levering uit te stellen met maximaal 24
maanden. Bij uitstel van levering van minimaal 6 maanden heeft certificaathouder het recht om
zich terug te trekken. Hij/zij ontvangt dan 75% van het oorspronkelijke bedrag. Terugbetalingen
worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na verzoek van de
certificaathouder terugbetaald.
De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval
op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele
beschadigingen en/of gebreken van de inhoud dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld
worden, dient er direct per mail / telefoon contact worden opgenomen met Stokerij Texel.
Indien Stokerij Texel door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Aansprakelijkheid
Stokerij Texel is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade,
voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen, behoudens ingeval van
opzet of grove schuld van Stokerij Texel. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade
(bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of
gevolgschade, door welk oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van
goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Stokerij Texel is niet aansprakelijk voor de door
haar medewerkers en/of ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade,
uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door leverancier
geleverde goederen, is leverancier niet aansprakelijk.

