ALGEMENE (BEZORG)VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van WICC BV gevestigd te Wageningen aan de Lawickse
Allee 9. WICC BV stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige
kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen
voor de tevredenheid van haar klanten.
Artikel 1: Overeenkomst
1a Door het plaatsen van een bestelling via de mail of telefonisch accepteert u
het aanbod van WICC B.V. welke in uw postcodegebied levert en gaat u een
overeenkomst aan met WICC BV. WICC BV zal indien wenselijk uw bestelling
bij u afleveren.
1b In het kader van deze overeenkomst worden er door WICC B.V.
persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende
wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt
met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1c WICC BV zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw
toestemming vervreemden aan derden.
Artikel 2: Levering
2a Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag van €200,-. De
prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor
bezorging.
2b Bestellingen kunnen uitsluitend telefonisch geplaatst worden tot uiterlijk 30
minuten voor sluitingstijd. De openingstijden van restaurant Beau staan
vermeld op www.wicc.nl/take-away.
2c Bij afhaal wordt geen extra korting verleend. Tenzij anders vermeld zijn met
eventuele (promotionele) acties.
2d Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is
geleverd en betaald.
2e Aangezien wij werken met dagverse producten, kan het zijn dat deze niet
voorradig zijn of door uitzonderlijke omstandigheden buitenproportioneel kostbaar
zijn. Wij behouden ons daardoor het recht deze te vervangen voor een gelijkwaardig
product.
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Artikel 3: Promotionele acties
3a Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven
te worden. Indien dit niet het geval is kan WICC BV achteraf niet gehouden
worden te leveren conform deze promotionele acties.
3b WICC BV is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en
in te trekken.
Artikel 4: Betaling
4a (Voorafgaande) betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt
op www.wicc.nl/take-away.
4b Opdrachtgever is gehouden facturen van WICC BV te voldoen binnen de op de
factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8
dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5a De totale aansprakelijkheid van WICC B.V. wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere
hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag
van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
5b De aansprakelijkheid van WICC B.V. voor schade door dood, lichamelijk
letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer
meer dan het verzekerde bedrag.
5c De aansprakelijkheid van WICC B.V. voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
5d De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen
komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de WICC B.V.
5e Voor zover de door de Gebruiker geleverde producten voorzien zijn van een
uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat de Gebruiker bij consumeren
dan wel bij gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen
enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De Gebruiker dient ervoor in te staan dat
producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken
van die data niet meer worden geconsumeerd.
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Artikel 6: Toepasselijk recht
6a De overeenkomsten tussen WICC B.V. en opdrachtgever worden beheerst
door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Arnhem.
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