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ALGEMENE VOORWAARDEN Consumenten 

Algemeen  

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst 
van Buds and Barrels bv met de klant. Door het plaatsen van de bestelling 
aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Enkel de 
uitdrukkelijke afwijking overeengekomen en schriftelijk in een overeenkomst 
vastgelegd, kan afbreuk doen aan het hierna gestelde. Een 
handelingswijze, in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden – zelfs zo 
zij meermaals zou geschieden- rechtvaardigt de klant niet zich daarop te 
beroepen en maakt in zijne hoofde geen verworven recht uit. De algemene 
voorwaarden van de klant die niet verenigbaar zouden zijn met onderhavige 
algemene voorwaarden, worden door Buds and Barrels bv niet aanvaard 
en zijn dan ook niet van kracht.  

Offertes  

Offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis voor Buds and Barrels bv. De 
prospectussen die aan de klanten worden gegeven zijn uitsluitend indicatief 
en zijn geenszins bindend voor Buds and Barrels bv. Deze zijn bindend 
vanaf uitdrukkelijke aanvaarding door de klant. Alle prijzen en tarieven die 
vermeld worden zijn exclusief de toepasselijke BTW. De toe te passen BTW 
wordt op het moment van facturatie door Buds and Barrels bv bijgeteld.  

Bestellingen  

Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of via de website van Buds 
and Barrels bv. Ingeval van insolventie behoudt Buds and Barrels bv zich 
het recht voor de bestellingen te vernietigen of een waarborg te eisen voor 
de uit te voeren bestellingen. Elke bestelling geldt als een 
onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de gedragscode en de 
algemene voorwaarden.  

Erkenning en ontvangst van de goederen en diensten  

Door de aanvaarding van de diensten worden de geleverde diensten 
beschouwd als conform aan de bestelling en vrij van gebreken. Enkel 
klachten die schriftelijk geschieden en binnen de acht dagen na ontvangst 
van de diensten of van de factuur aan Buds and Barrels bv toekomen, 
kunnen aanvaard worden. Alle door Buds and Barrels bv of dan wel door 
haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, aankondigingen, 
mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn 
vrijblijvend. Buds and Barrels bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de door de Buds and Barrels bv en door derden aan de 
bezoeker of deelnemer gedane aankondiging, aanbiedingen, 
mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven. Buds 
and Barrels bv kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk 
zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De 
Dienstverrichter kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van 
indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn 
van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van 
de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid 
van de Dienstverrichter zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de 
geleverde diensten en goederen zoals vermeld in de overeenkomst.  

De goederen reizen op risico van de klant. De eventuele klachten kunnen 
niet meer aanvaard worden na een verloop van acht dagen na 
leveringsdatum.  

Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van de publicaties, met inbegrip van de merken, logo’s, 
tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn 
beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Buds and Barrels 
bv of rechthoudende derden.  

Annulatie deelname aan events  

Bij verhindering kan u zich laten vervangen door iemand anders. Bij 
annulering binnen 14 dagen voor het event wordt een administratiekost van 
€ 25,00 excl. BTW aangerekend. Annuleren kan enkel schriftelijk per mail 
naar info@budsandbarrels.com anders blijft u het volledige 
inschrijvingsbedrag verschuldigd. In geval van een no show de dag zelf, 
blijft u het volledige bedrag verschuldigd en zal het volledige bedrag van de 
inschrijving worden aangerekend.  

 
 
Betaling  

Facturen van Buds and Barrels bv zijn contant betaalbaar binnen de 14 
dagen na factuurdatum, op de maatschappelijke zetel van de Buds and 
Barrels bv, tenzij een andere betalingsvoorwaarde schriftelijk werd 
overeengekomen. In geval van laattijdige betaling zal er na een eerste 
schriftelijke ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% vanaf de datum 
van ingebrekestelling aangerekend worden op het totaalbedrag van de 
opeisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 
10% van de opeisbaar geworden schuldvordering van na een eerste 
schriftelijke ingebrekestelling die zonder antwoord bleef 10 dagen na 
ontvangst van de ingebrekestelling verschuldigd zijn als forfaitaire en vaste 
schadevergoeding. In geval van achterstallige betaling behoudt Buds and 
Barrels bv het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn 
prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan 
wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de 
regularisatie van de niet-geprotesteerde betaling.  

Het aanbieden van online betaalmogelijkheden houdt geen 
aansprakelijkheid in vanwege Buds and Barrels bv  dat het betaalsysteem 
feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Buds and 
Barrels bv is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, door het uitvoeren van een online betaling.  

Herroepingsrecht (voor consumenten) 

Bij het uitvoeren van een online bestelling heeft u het recht om binnen een 
termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te 
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u 
het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, 
moet u ons Buds and Barrels bv – Meerseweg 82e 2322 Minderhout, e-
mail: info@budsandbarrels.com via een ondubbelzinnige verklaring 
(schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing 
de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven 
volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het 
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat 
moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van 
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze 
van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) 
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte 
zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons 
terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de 
oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft 
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in 
rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de 
goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen 
heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.  

Informatie gegevensbescherming  

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Buds and Barrels bv 
(verwerkingsverantwoordelijke) voor klantenbeheer op grond van de 
noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In onze privacy policy 
vind je meer informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. 

Tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden  

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de 
klant: gebrek aan enig protest binnen de acht dagen na de allereerste 
kennisname zal de tegenstelbaarheid ervan teweegbrengen en dit ook voor 
de navolgende overeenkomsten.  

Bevoegde rechtbanken  

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de 
rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. 

  



Buds and Barrels bv  BE0754399979 Tel.  0498825071 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B 

Algemeen  

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke 
overeenkomst van Buds and Barrels bv met de klant. Door het plaatsen 
van de bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene 
voorwaarden. Enkel de uitdrukkelijke afwijking overeengekomen en 
schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd, kan afbreuk doen aan het 
hierna gestelde. Een handelingswijze, in tegenstrijd met deze algemene 
voorwaarden – zelfs zo zij meermaals zou geschieden- rechtvaardigt de 
klant niet zich daarop te beroepen en maakt in zijne hoofde geen 
verworven recht uit. De algemene voorwaarden van de klant die niet 
verenigbaar zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden, 
worden door Buds and Barrels bv niet aanvaard en zijn dan ook niet van 
kracht.  

Offertes  

Offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis voor Buds and Barrels 
bv. De prospectussen die aan de klanten worden gegeven zijn 
uitsluitend indicatief en zijn geenszins bindend voor Buds and Barrels 
bv. Deze zijn bindend vanaf uitdrukkelijke aanvaarding door de klant. 
Alle prijzen en tarieven die vermeld worden zijn exclusief de 
toepasselijke BTW. De toe te passen BTW wordt op het moment van 
facturatie door Buds and Barrels bv bijgeteld.  

Bestellingen  

Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of via de website van 
Buds and Barrels bv. Ingeval van insolventie behoudt Buds and Barrels 
bv zich het recht voor de bestellingen te vernietigen of een waarborg te 
eisen voor de uit te voeren bestellingen. Elke bestelling geldt als een 
onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de gedragscode en de 
algemene voorwaarden.  

Erkenning en ontvangst van de goederen en diensten  

Door de aanvaarding van de diensten worden de geleverde diensten 
beschouwd als conform aan de bestelling en vrij van gebreken. Enkel 
klachten die schriftelijk geschieden en binnen de acht dagen na 
ontvangst van de diensten of van de factuur aan Buds and Barrels bv 
toekomen, kunnen aanvaard worden. Alle door Buds and Barrels bv of 
dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, 
aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en 
prijsopgaven zijn vrijblijvend. Buds and Barrels bv aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door de Buds and Barrels 
bv en door derden aan de bezoeker of deelnemer gedane 
aankondiging, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte 
informatie en prijsopgaven. Buds and Barrels bv kan slechts 
aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele 
fouten en grove nalatigheden. De Dienstverrichter kan geenszins 
gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische 
schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte 
inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze 
algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de Dienstverrichter 
zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde diensten 
en goederen zoals vermeld in de overeenkomst. 

Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van de publicaties, met inbegrip van de merken, logo’s, 
tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn 
beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Buds and 
Barrels bv of rechthoudende derden.  

Annulatie deelname aan events  

Bij verhindering kan u zich laten vervangen door iemand anders. Bij 
annulering binnen 14 dagen voor het event wordt een administratiekost 
van € 25,00 excl. BTW aangerekend. Annuleren kan enkel schriftelijk 
per mail naar info@budsandbarrels.com anders blijft u het volledige 
inschrijvingsbedrag verschuldigd. In geval van een no show de dag zelf, 
blijft u het volledige bedrag verschuldigd en zal het volledige bedrag van 
de inschrijving worden aangerekend.  

 

Betaling, wanbetaling en ontbinding (B2B) 

Facturen van Buds and Barrels bv zijn contant betaalbaar binnen de 30 
dagen na factuurdatum, op de maatschappelijke zetel van de Buds and 
Barrels bv, tenzij een andere betalingsvoorwaarde schriftelijk werd 
overeengekomen. Ingeval van ontbinding van de koopovereenkomst 
door en lastens de koper, om gelijk welke reden, verbindt de koper zich 
ertoe een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het 
aankoopbedrag te betalen binnen de 30 dagen na de ontbinding van de 
overeenkomst. Ingeval van wanbetaling wordt het bedrag forfaitair 
verhoogd met 10%, met een minimum van 25 euro, te zelfden titel als 
bij niet-betaling van een factuur. 

Bij achterstallige betaling behoudt Buds and Barrels bv het recht voor, 
en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te 
heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit 
voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de 
regularisatie van de niet-geprotesteerde betaling.  

Het aanbieden van online betaalmogelijkheden houdt geen 
aansprakelijkheid in vanwege Buds and Barrels bv  dat het 
betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou 
zijn. Buds and Barrels bv is niet aansprakelijk voor enige schade, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een online 
betaling.  

Leveringen en transport 

De leveringstermijn wordt, binnen de grenzen van het mogelijke, in acht 
genomen. Gebeurlijke vertraging in de levering houdt voor ons geen 
verplichting in tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane 
schade. De vertraging kan bovendien in geen enkel geval het intrekken 
van de bestelling rechtvaardigen. 

De goederen reizen op risico van de klant. De eventuele klachten 
kunnen niet meer aanvaard worden na een verloop van acht dagen na 
leveringsdatum. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard 
zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming. 

Tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden  

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door 
de klant: gebrek aan enig protest binnen de acht dagen na de 
allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid ervan teweegbrengen 
en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.  

Bevoegde rechtbanken  

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel 
de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. 

 


