
1: Bedrijfsgegevens
De opdracht m.b.t. relatiegeschenken en eindejaarspakketten wordt uitgevoerd door D-Vine,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33232400.

D-Vine |  Knsm-laan 293 | 1019LE Amsterdam | Kvk: 33232400 | BTW nummer: NL008538165B01 
| T. 020-623 58 77 | relatiegeschenken@d-vine.eu

2. Order
Na afstemming van de gewenste samenstelling van het kerstpakket ontvangt de opdrachtgever een
vrijblijvende offerte per e-mail. De order is definitief wanneer er per e-mail een akkoordmelding
wordt gegeven op de offerte. Er wordt gevraagd de volgende documenten mee te sturen bij de
bestelling:

● De uiterlijke verzenddatum voor de pakketten. Onder verzenddatum verstaat D-Vine de
datum dat het pakket met de post mee gaat.

● De eventuele toevoegingen bij het pakket zoals kerstkaart (aangeleverd of door ons te
printen), kalender, bestickering fles etc.

● Factuurgegevens; deze worden ingevuld op het meegestuurde formulier.
● Adressenlijst aangeleverd in het CSV template van D-Vine na acceptatie offerte.

Voor bestellingen na 10 december wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen. Gezamenlijk
wordt er dan een pakket samengesteld afhankelijk van de mogelijkheden.

2.1 Informatie en gegevens
De overeenkomst tussen D-Vine en klant wordt opgeslagen in eigen administratie. Klant geeft
toestemming om het jaar erna benaderd te worden over de mogelijkheden m.b.t. kerstpakketten
door D-Vine. Betreffende gegevens worden niet aan derden verstrekt.

2.2 Standaard kerstpakket
Alle wijnen als standaard onderdeel van het assortiment zijn te kiezen als invulling van het
kerstpakket. Bij aanvulling van het pakket met borrelhappen kunt u kiezen uit de volgende
standaard opties

● Vegetarisch, met o.a. de keuze uit kaas, groenten dip, olijven, noten
● Standaard, met o.a. de keuze uit charcuterie, kaas, olijven, noten

Het aantal borrelhappen is afhankelijk van het budget van de klant en gaat in overleg.

2.3 Maatwerk kerstpakket
Naast de standaard kerstpakketten biedt D-Vine ook de mogelijkheid om maatwerk kerstpakketten
samen te stellen. Dit is mogelijk vanaf een budget per pakket van €25 Gaat hier uw voorkeur naar
uit, dan kunt u telefonisch contact of per mail met ons opnemen.

3. Betaalmogelijkheden
Bij verzending ontvangt de klant een factuur. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum
o.v.v. het factuurnummer.

4. 1 Leveringsvoorwaarden online bestellingen
De prijzen online zijn op basis van verzending van de gehele bestelling naar 1 adres. Verzending is
gratis bij bestellingen van meer dan €200 excl BTW. De verzendkosten bij bestellingen lager dan
€200 excl BTW rekenen we €15. We verzenden met PostNL.

4. 2 Leveringsvoorwaarden pakketten op maat
Voor de pakketten die we op maat maken voor onze klanten, zullen we de verzendkosten ook op
maat berekenen. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangsposities:
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- Gratis levering bij bestelling van meer dan €200 excl BTW  bij leveren in en om Amsterdam.
(adressen binnen de stad Amsterdam. Abcoude, Diemen, Amstelveen en Ouderkerk vallen
hier dus buiten). Bij bestellingen lager dan €200 kost bezorging  €45 (incl BTW)

- Gratis leveren bij bestelling van meer dan €500,- buiten Amsterdam. Bij bestellingen lager
dan €500 worden de leveringskosten op maat berekend.

4.2.1 Leveringen in en om Amsterdam
Leveringen in en om Amsterdam voert D-Vine uit. De chauffeurs bezorgen op werkdagen tussen
9:00-18:00.  Bij afwezigheid of een fout adres neemt D-Vine contact op met de opdrachtgever. Bij
afwezigheid bij de 2e bezorgpoging wordt de bestelling als afgerond gezien en gaat het pakket
retour naar D-Vine.

4.2.2 Leveringen buiten Amsterdam
Leveringen buiten Amsterdam voert D-Vine, PostNL of een koerier uit.  De kosten hiervoor
communiceert D-Vine per mail afhankelijk van de betreffende zending. D-Vine houdt zich aan de
overeengekomen uiterlijke verzenddatum van het pakket. Voor eventuele vertragingen van het
verzendbedrijf kan D-Vine geen verantwoordelijkheid nemen en is dit niet verplicht te
communiceren aan de opdrachtgever.

4.3  Leveringen naar meerdere adressen
Voor verzending van de pakketten naar aparte adressen werkt D-Vine met PostNL. De kosten
hiervan bedragen €9,95 voor pakketten binnen Nederland. Prijzen zijn inclusief verpakkings-
materiaal en handling. Voor buitenlandse verzendingen maakt D-Vine gebruik van UPS. De kosten
hiervoor communiceert D-Vine per mail afhankelijk van de betreffende zending.  Voor eventuele
vertragingen van het verzendbedrijf kan D-Vine geen verantwoordelijkheid nemen en is dit niet
verplicht te communiceren aan de opdrachtgever.

4.3.1 Aanleveren adressen
Voor verzending van de pakketten naar aparte adressen levert opdrachtgever de adressen aan in
het  standaard adressen-format (in excel) van D-Vine, dit bestand ontvangt de opdrachtgever na
akkoord op de offerte. Voor AVG-beleid wordt doorverwezen naar artikel 6.

4.4 Breuk bij levering
De flessen worden verstuurd in veilige wijn verzendverpakkingen. Voor eventuele breuk is D-Vine
verzekerd, daarvoor kan er een claim ingediend worden.  Eventuele breuk bij leveringen in
Amsterdam door de chauffeurs komen voor de rekening van D-Vine.

5. Retouren
Bij afwezigheid na de tweede bezorgpoging komen leveringen retour naar D-Vine. Retouren wegens
verhuizing, verkeerd adres en niet opgehaalde zendingen door de ontvanger bij PostNL locaties,
worden gezien als afgeronde bestellingen. Opnieuw verzenden is mogelijk tegen een meerprijs van
€9,95 (incl.) Alle retouren die bij D-Vine zijn aangekomen zullen gecommuniceerd worden met de
opdrachtgever, deze kunnen deze opnieuw verzonden worden of afgehaald worden door de
opdrachtgever. Er wordt geen wijn teruggenomen en/of een credit nota gemaakt.

6. AVG-beleid
Bij D-Vine wordt zorgvuldig omgegaan met de privacygegevens van onze klanten en daarmee
relaties of werknemers van de klant, als ontvanger van het kerstpakket. Het gebruik van de
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het verzenden van de
pakketten. D-Vine verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende twee weken na de
overeengekomen uiterlijke verzenddatum van de pakketten. De gegevens worden beveiligd
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde
bewaartermijn zal D-Vine de persoonsgegevens vernietigen. Eventuele leveranciers worden
gevraagd een AVG-overeenkomst te ondertekenen alvorens D-Vine een opdracht laat uitvoeren.
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