
Hoe te kopen. Handel Horeca. 
Onze wijnkaart wordt regelmatig bijgewerkt. Alle wijnen die vermeld zijn in perfecte staat, tenzij 

anders vermeld. Alle wijnen zijn onderworpen aan een eindcontrole voorraad en bevestiging 

aangeboden.  

Alle vermelde prijzen zijn per fles in Euro, exclusief BTW, af-kelder Amsterdam en/of Zwanenburg. 

Minimum bestelling van 350 Euro. Vanaf € 500,- worden geen transportkosten berekent excl. 

verzekerde zendingen. 

Wij zijn ook, maar vooral importeur van kwaliteitswijnen en hebben altijd interessante voorraden van 

diverse wijnen. Afkomstig uit, vooral Italië en Frankrijk, met de nadruk op de bekende wijnstreken. 

Vraag vrijblijvend een prijslijst aan. info@dewijnengel.nl  

 

Hoe te kopen. Particulieren kopers.  

U kunt aanvragen wijnen: door een e-mail te sturen naar enrico@xs4all.nl Selecteer de wijnen die u 

nodig hebt uit onze lijst. Vermeld de code, de omschrijving, de hoeveelheid en de prijs. 

We moeten weten wie we moeten factureren (voornaam, achternaam, adres en fiscale code). Als het 

afleveradres anders is, gelieve dit duidelijk te omschrijven. We vragen ook om een telefonisch 

contact voor de levering. We kunnen alleen leveren aan een particulier adres als er thuis een persoon 

aanwezig is die de goederen kan ontvangen. Of u moet hier zelf van af willen wijken. Ook dan 

duidelijk omschrijven wie, en waar er geleverd kan worden. 

Ons telefoonnummer is + 31 612214117. Bereikbaar tijdens doordeweekse dagen van 12.00 t/m 

17.00 uur. 

Op e-mails reageren wij normaal gesproken binnen 24 uur na ontvangst. Houd er rekening mee dat 

onze wijnkaart voortdurend wordt aangepast en dat een wijn die u besteld niet langer beschikbaar is.  

Oudere flessen worden verkocht met de clausule "verkocht zoals gezien". In sommige gevallen 

kunnen oudere flessen alleen worden gekocht als ze worden opgehaald door de koper, uit ons 

magazijn. Tenzij anders besproken. 

Prijzen zijn exclusief BTW. Bestellingen kunnen worden opgehaald van ons kantoor in Amsterdam of 

wijnopslag te Zwanenburg, of wereldwijd verzonden. 

 

Minimum Orders.  
• 200 € voor particuliere leveringen in Nederland. 
 
• 500 € voor internationale particuliere leveringen. 
 
We zullen doorgaan met de factuur zodra de betaling is ontvangen. Wij leveren tussen twee tot drie 
dagen. Als de betaling niet is ontvangen binnen zeven werkdagen, Oudewijnen.nl behoudt zich het 
recht de bestelling te annuleren. 
Betaling kan geschieden per Bankoverschrijving. Onze bankgegevens zijn duidelijk aangegeven op 
onze facturen. 
 
OPGELET: Uw aankopen onmiddellijk te inspecteren wanneer zij worden geleverd. Als er schade of 
vermissing is bij levering wordt er van u verwacht dat dat direct gemeld wordt, zowel bij de koerier 
als aan ons, oudewijnen.nl. Liefst per mail met foto bij schade. 
 
Verzendkosten en verzekering  
Verzendkosten worden op het factuur vermeld of apart verstrekt op aanvraag. 
Onze vaste verrekenprijs voor maximaal 18 flessen in Nederland bedraagt 15€ (uitgesloten de Ned. 
eilanden). Levering is gratis voor bestellingen boven de 500 euro in Nederland. Verzekeringskosten 
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zijn berekend op 0,8% van de waarde van de goederen. 
 
Levering en aanvaarden van bestellingen  

Wijnen kunnen worden afgehaald uit ons magazijn door uw koerier of wij regelen het transport met 

een logistieke bedrijf waarvoor wij de kosten zullen doorbereken op het factuur.  

Alle zendingen zijn op risico van de klant. Wij kunnen op aanvraag de verzending volledig verzekeren 

en de kosten mee factureren. Als het pakket is verzekerd zullen we de wijn kosten vergoeden bij 

schade, de wijnen (door welke reden dan ook) niet geleverd worden, of op een andere manier niet 

bij u worden afgeleverd. Indien de goederen niet voldoen aan de verwachting dient u binnen 2 

dagen/ 24 uur, na levering contact opgenomen te hebben om te reclameren. Na deze periode is de 

klant niet gerechtigd de levering van wijnen om welke reden dan ook nog te verwerpen of te 

retourneren. 

 
 
How to Buy. Merchants. 
Our wine list is updated regular basis . All wines l isted are in perfect condition unless 
otherwise stated. All wines are offered subject to a final sto ck check and confirmation.  
The prices listed are per bottle in Euro, VAT excluded, Ex-cellar Amsterdam. 
Minimum order of 350 Euro.  
We are also to purchase interesting stocks of wines and we are able to work on a 
broking basis.  
How to Buy. Private Clients. 
Oudewijnen.nl is happy to welcome visitors upon appointment in our headquarters 
where we have a Show Room and Tasting Room.  
You can request wines:  by sending an e-mail to enrico@xs4all.nl  Select the wines you 
require from our list. Please include the code, description, quantity and price.  
We need to know who we should invoice (name, surname, address and fiscal code). If 
the delivery address is different, please include this. We also ask for a telephone 
contact for the delivery. We can only deliver to a private address if there is a person at 
home who can receive the goods.  
Our telephone number is +31 612214117.  
We will respond to all e-mails with 24 hours of receipt. Please bear in mind that our 
wine list changes constantly and that a wine you ordered may no longer be available. 
Older bottles are sold with the clause “sold as seen”. In some cases older bottles can 
only be bought if they are collected by the purchaser, from our warehouse.  
Prices are VAT excluded. The order can be collected from our office or shipped 
worldwide.  
 
Minimum Orders. 
 

• 200 € for private deliveries in the Netherlands .  

• 500 € for International private delivery’s .  

We will proceed with the invoice once payment has been received. We will deliver 
between two to three days. If payment is not received wi thin seven working days, 
Oudewijnen.nl reserves the right to cancel the order.  
Payment can be made via: 
 

• Bank transfer. Our bank details are clearly indicated on our invoices.  
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ATTENTION: Please inspect your purchases immediately when they are delivered. 
Please indicate to the courier if there are any missing bottles or and damage.  
Shipping Costs and Insurance.  
Shipping costs are quoted upon request.  
Our standard cost for up to 18 bottles in the Netherlands is 15€  (islands excluded) . 
Delivery is free for orders over 500€ in the Netherlands . Insurance costs are calculated 
at around 0.8% of the value of the goods.  
Delivery and Acceptance.  
Wines can be collected from our warehouse by your cour ier or we can quote delivery 
fees with a logistics partner. All shipments are at  the customer’s risk. We can fully 
insure the shipment applying the cost to the customer. If the shipment is insured then 
we will reimburse the wine costs i f the wines are not delivered. 
All goods should be inspected immediately upon collection or delivery. Damage or 
other deficiency should be notified to our courier or us. The customer wil l be deemed 
to have accepted the goods as satisfying if they do not contact us within 2 da ys after 
delivery or collection. After this period the customer will not be entitled to reject 
wines for any reason.  
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