
 

 

Algemene voorwaarden         

                                    
1. Algemene Voorwaarden “Wijngoed Drenthe” 

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor 

een ieder toegankelijk en gedeponeerd op de website www.wijngoeddrenthe.nl. 

 

2. Persoonsgegevens 

De gegevens die u verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand, 

waarvan “Wijngoed Drenthe” de houder is. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op verzoek zijn uw 

gegevens in te zien en/of door u te laten verwijderen, 

 

3. Kamer van Koophandel 

“Wijngoed Drenthe” staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77631153 

 

5. Intellectueel eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de internetsite van “Wijngoed Drenthe” waaronder de 

programmatuur, teksten en beelden berusten bij “Wijngoed Drenthe”. Het is niet toegestaan, zonder toestemming 

van “Wijngoed Drenthe”, de informatie die vermeld staat op de website van “Wijngoed Drenthe” openbaar te 

maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik. 

 

6. Verstrekken van alcohol 

“Wijngoed Drenthe” verstrekt geen wijn aan personen jonger dan 18 jaar. 

 

7. Ambassadeur (leasecertificaat) 

Met een leasecertificaat van Wijngoed Drenthe bent u gedurende een jaar ambassadeur van een 10 tal 
wijnstokken. U ontvangt 6 flessen Nederlandse wijn van gerenommeerde Nederlandse wijnboeren tot onze 
wijngaard productief gaat worden. U heeft diverse privileges zo ook de exclusieve naamsvermelding van u of 
uw bedrijf in onze wijngaard. 
 
Na betaling van het Ambassadeur leasecertificaat is uw aanmelding definitief. Met dit certificaat kunt u zich 
identificeren op Wijngoed Drenthe en kunt u gebruik maken van de diverse voordelen. Als een Ambassadeur 
leasecertificaat is aangekocht per factuur behoudt Wijngoed Drenthe zich het recht voor het Ambassadeur 
leasecertificaat te ontbinden als de betaling niet wordt voldaan. 
 
Meewerken in de wijngaard is geheel vrijblijvend maar wel een leuke ervaring voor u als Ambassadeur 
leasecertificaat houder. 
 
De wijnstokken zullen ter alle tijden eigendom blijven van Wijngoed Drenthe 
 

7. Prijzen 

Prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Annuleren van de order behoort 

dan tot de mogelijkheden. Schrijf- en spelfouten uitgezonderd. 

Prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Exclusief evt. bezorgkosten en 

exclusief eventuele speciale verpakkingskosten. 

 

11. Rondleiding/wijngaard  

Het betreden van onze wijngaard geschiet geheel op eigen risico. 
 

12. Mits voorradig 

Indien de wijn niet meer voorradig is, wordt u binnen drie dagen telefonisch, of per e-mail op de hoogte gesteld. 

“Wijngoed Drenthe” stelt u in dit geval een alternatief voor. 

 

13. Aansprakelijkheid 

“Wijngoed Drenthe” is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een 

hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van “Wijngoed Drenthe” aansprakelijk kan worden gesteld. 

 



 

 

14. Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde producten blijven in eigendom van “Wijngoed Drenthe” tot het moment waarop de klant/ Persoon 

alle openstaande schulden van “Wijngoed Drenthe” heeft voldaan. 

 

15. Rechtsgeschil 

Alle gevallen waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands 

recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen “Wijngoed Drenthe” en haar afnemers voortvloeien, 

zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement. 

 

16. Klachten 

Indien u een klacht heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@detoffepeer.nl of telefonisch op 

nr. 06 52394137 t.a.v. R.J. Kroek. Wij streven ernaar om binnen 48 uur uw klacht te beantwoorden. 

 

Wijngoed Drenthe Dokter Larijweg 94 Ruinerwold – 01-01-2023 

 

 


