
ALGEMENE VOORWAARDEN: 

1. Elke klant wordt geacht de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. 2. Facturen 

zijn contant betaalbaar of bij wijze van storting op rekeningnummer BE64 7350 0954 1552 en dit binnen een termijn van 15 

dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk werd afgesproken. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder vooraf-

gaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd en een schadebeding van 10% met een minimum van 

€ 50,00.  3. Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. 

Het toepasselijke recht is het Belgisch recht 4. Alle klachten moeten uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum per 

aangetekende post kenbaar gemaakt worden. 5. Prijsoffertes zijn informatief en niet bindend. Enkel een ondertekende bestel-

bon doet een overeenkomst tot stand komen. 6. De verkoper is onderhevig aan de beschikbaarheid van bepaalde wijnen, bij 

afwijkingen zal de klant voorafgaand verwittigd worden, bijvoorbeeld bij de levering van een volgend oogstjaar. 7. De verkoper is 

gerechtigd om de levering van alle bestellingen op te schorten in het geval verschuldigde bedragen niet tijdig voldaan werden 

en dit tot de aanzuivering van alle achterstanden. 8. Voor de aankoop van onze producten is een minimumleeftijd van 18 jaar 

vereist. 9. Leeftijdscontrole bij levering. De bezorger van het alcoholpakket kan meehelpen bij het controleren van de leeftijd 

door het pakket pas af te leveren wanneer hij of zij een geldig identificatiebewijs heeft gezien van degene die het pakket heeft 

besteld.

 BV Lelieberg • Mettekovenstraat 11 - 3870 Heers 
(Belgium) • +32 (0) 477 50 82 68 

info@mondevino.be • mondevino.be

BTW BE 0465.190.818 • KBC 7350 0954 1552 
IBAN BE 64 7350 0954 1552 • BIC CODE KREDBEBB
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Privacy- & Cookieverklaring Mondevino

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Monde-
vino (BV Lelieberg), met maatschappelijke zetel te Mettekovenstraat 11 , 3870 Mettekoven en ingeschreven in de K.B.O. onder 
nummer BE0465.190.818 (hierna: “Mondevino”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie 
over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoons-
gegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u 
kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking 
zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1. Mondevino leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerk-
ing van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII 
van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
2. Mondevino stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Mondevino. Een verklaring werd afgelegd bij de Com-
missie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

- Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
- Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
- Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;
- Categorie 4: via cookies.
2.2. Mondevino kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het 
gebruik van cookies, zie artikel 9.



Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Mondevino zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, 
waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme 
belangen van Mondevino om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Mondevino en website, met 
als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het 
toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, 
voorafgaande toestemming;
- Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expl-
iciete, voorafgaande toestemming;
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk 
wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke 
toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische 
vorm, kan Mondevino uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Monde-
vino, haar producten en/of diensten. Mondevino kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door 
Mondevino bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorz-
iene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Mondevino, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reor-
ganiseert, overdraagt, staakt of indien Mondevino failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of 
derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Mondevino geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Mondevino zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Mondevino uw gegevens aan geno-
emde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
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Mondevino zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen 
aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Mondevino uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te 
voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Mondevino zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaan-
gaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden 
van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Mondevino en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw 
persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Mondevino. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te 
verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of 
verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme 
redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct 
marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
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5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en ma-
chineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te 
trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@mondevino.be, per post naar Monde-
vino, Mettekovenstraat 11 3870 Mettekoven (Heers)

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen 
worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@
apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding 
instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, 
het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoons-
gegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Mondevino aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een 
foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
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6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login 
en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw 
computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze 
werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Mondevino en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. 
De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het 
bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van an-
dere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt 
en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verpli-
cht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers 
of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun 
doel.

8.3. Soorten cookies:

Er kunnen verschillende soorten cookies via onze diverse websites en/of mobiele apps worden geplaatst. De cookies kunnen in 
verschillende categorieën worden opgedeeld:
- Categorie 1: Functioneel noodzakelijke  cookies
- Categorie 2: analytische cookies
- Categorie 3: Tracking cookies
- Categorie 4: Sociale media cookies
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Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen 
op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, 
noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het 
uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust 
contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/
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ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BV LELIEBERG
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten door BV Lelieberg, met maatschappelijke 
zetel te 3870 Mettekoven, Mettekovenstraat 11, met ondernemingsnummer 0465.190.818 (RPR Antwerpen, afd. Hasselt) (hierna: 
“Mondevino”) aan haar klanten. Mondevino is telefonisch bereikbaar op +32 477 50 82 68 en per email op info@mondevino.
be. Onze website is www.mondevino.be. Door een bestelling van goederen bij Mondevino te plaatsen, aanvaardt de koper de  
toepassing van deze algemene voorwaarden en verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

ARTIKEL 2. AANVAARDINGEN, ANNULERINGEN EN WEIGERINGEN VAN DE BESTELLINGEN
Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door Mondevino. Wegens mogelijke voorraadtekorten voor bepaalde 
wijnen of jaren, kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige 
belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. Mondevino behoudt zich steeds het recht voor om langs schriftelijke weg, zonder 
enige motivering en op welk moment dan ook de bestelling te weigeren, ook aan reeds bestaande klanten en ongeacht de duur 
van de commerciële relatie tussen partijen en de eventuele gedane inspanningen en gemaakte kosten van de koper met het oog 
op de wederverkoop van de goederen (opname op menukaarten, website, etc.). Mondevino is niet aansprakelijk voor kosten die 
de koper ondervindt naar aanleiding van de geweigerde levering.
De koper kan zijn bestelling vóór de levering annuleren mits betaling aan Mondevino van een forfaitaire en niet-verrekenbare ver-
goeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na de levering kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
De koper doet uitdrukkelijk afstand van de rechten voorzien in de artikelen 1587 en 1588, voor zover toepasselijk, van het Burgerlijk 
Wetboek.

ARTIKEL 3. PRIJS(WIJZIGINGEN) - ACCIJNZEN EN HEFFINGEN - PROMOTIES
Het is Mondevino toegestaan de op de prijslijst en de website vermelde prijzen op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen, zowel om 
redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper (stijging van de grondstofprijzen, verhogingen van overheidsheffingen, mislukte 
oogsten, etc.) als in functie van eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft. De koper verklaart hier-
mee op onherroepelijke wijze akkoord te gaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle meegedeelde verkoopprijzen inclusief de Belgische accijnzen en heffingen. De 
promoties die van toepassing zijn op de bestellingen zijn de op de datum van levering van de bestelling geldende promoties.

ARTIKEL 4. LEVERING
Mondevino levert op alle adressen in België. Voor leveringen buiten België kan de koper contact opnemen met Mondevino op de 
in artikel 1 vermelde contactgegevens.
De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend ten aanzien van de verkoper. Eventuele ver-
tragingen bij de levering van de goederen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen niet worden aangegrepen door de 
koper met het oog op de ontbinding van de overeenkomst met Mondevino.
Onze goederen worden vrij van verzendings- en transportkosten geleverd (inclusief vracht en port, tot op de door de koper 
aangeduide plaats van levering, voor zover deze op het Belgisch grondgebied gesitueerd is) voor elke bestelling boven €175. 
Bestellingen met een waarde lager dan €175 worden uitgevoerd aan de geldende toeslagtarieven voor verzending/transport, 
uitdrukkelijk vermeld op www.mondevino.be.
Het is Mondevino toegestaan de bestelwaarde die recht geeft op een vrijstelling van de toeslagtarieven op elk ogenblik en een-
zijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper als in functie van eventuele marktschommelingen 
waar de verkoper geen invloed op heeft.
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ARTIKEL 5. GEBREKEN EN KLACHTEN
De koper verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of 
de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare 
gebreken betreffende de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld 
alsook uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Mondevino te worden gemeld. Ongeacht het voorbehoud van de koper bij de 
ontvangst, met name wegens eventuele glasbreuk, moet het in goede staat en overeenkomstig de bestelling geleverde deel van 
de bestelling betaald worden tegen de overeengekomen prijs en volgens de bij de bestelling overeengekomen betalingsmoda-
liteiten. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte 
goederen nog niet in gebruik werden genomen of doorverkocht werden.
Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet, eveneens op straffe van nietigheid, binnen de 48u na ontvangst van de factuur 
en in dezelfde vorm ter kennis worden gebracht van Mondevino.
Teruggestuurde goederen worden slechts aanvaard indien zij volledig op kosten van de koper getransporteerd worden, op zijn 
risico en na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Mondevino. In geval van akkoord over de terugname van goederen, verbindt 
Mondevino zich alleen tot de vervanging van de beschadigde goederen, voor zover de koper niet aansprakelijk is voor de besch-
adiging van de goederen, en zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, uitstel van betaling of annulering 
van de bestelling.
Indien verkochte goederen een zogenaamde ‘kurksmaak’ vertonen, dient de koper de aangetaste goederen in kwestie (inclusief 
kurk) onverwijld en zonder uitstel aan Mondevino te bezorgen, waarna een proeftest zal plaatsvinden. Indien de proeftest de 
kurksmaak bevestigt, zullen de betreffende goederen vervangen worden door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type 
goederen niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden voorzien. In 
geen geval zullen goederen met kurksmaak worden terugbetaald, deze worden enkel vervangen mits voorlegging van een geldig 
aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van de goederen. Het voorgaande m.b.t. de omruiling voor kurksmaak is niet 
van toepassing op de wijnen met een prijs hoger dan 10 EUR/per stuk.

ARTIKEL 6. OVERMACHT
Mondevino zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging in de uitvoering van haar contractuele  
verplichtingen ten aanzien van de koper ten gevolge van stakingen, lock-outs of andere arbeidsgeschillen, natuurrampen,  
embargo’s, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving, bepaling, verorden-
ing of richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak buiten 
de redelijke controle van Mondevino of de nasleep van het voorgenoemde.
In dergelijke gevallen behoudt Mondevino zich het recht voor – na kennisgeving aan de koper – de overeenkomst te beëindigen, 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat deze beëindiging recht geeft op schadevergoeding uit 
hoofde van de koper.

ARTIKEL 7. BETALING
Tenzij anders en schriftelijk bepaald door Mondevino moeten alle facturen contant worden betaald bij de levering van de  
goederen. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt elke factuur of elk saldo van een factuur die niet 
betaald is op de vervaldatum, van rechtswege onderworpen aan de interestvoet van toepassing onder de wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldatum.
Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een bedrag van 12% van het 
verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR, als forfaitaire schadevergoeding.
Alle andere invorderingskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in gebreke zijnde koper 
afzonderlijk doorgerekend.
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ARTIKEL 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Mondevino heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tus-
senkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende 
gevallen:
I. Indien de koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij ene termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht 
wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen;
II. Bij staking van betaling/ niet-betaling op de vastgestelde vervaldatum, ontbinding, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, 
insolvabiliteit of (de aanvraag van) een faillissement door de koper;
III. Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
IV. Indien de juridische toestand of de controle over de klant wijzigt;
V. Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
VI. Indien de klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten dan wel andere door Mondevino gevraagde zekerheden 
te stellen;
VII. Indien Mondevino gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Mondevino wel zal 
nakomen.
De ontbinding geldt voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere leveringen en geeft daar-
naast aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering evenals de directe en van rechtswege opeisbaarheid 
van elke andere levering/niet-vervallen factuur, zonder dat ter zake nog een ingebrekestelling nodig is. Elk voorschot door de 
koper betaald wordt prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering.
Ten slotte behoudt Mondevino zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intrest en schade die hij geleden 
heeft.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van de bestelde goederen zal pas worden overgedragen na integrale betaling van de prijs, desgevallend verhoogd 
met kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
Niettemin zullen de risico’s van verlies, schade of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de 
koper vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem geleverd worden.
Artikel 20 iuncto artikel 70 van de Pandwet is onverkort van toepassing op het eigendomsvoorbehoud.
Bij vermenging van niet-betaalde wijn van Mondevino met eigen goederen van de koper (bv. Eerder gekochte en betaalde wijn van 
Mondevino), strekt het eigendomsvoorbehoud zich bijgevolg uit tot het geheel van de vermengde goederen.

ARTIKEL 10. WEDERVERKOOP
De koper van onze goederen mag de goederen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verkopen buiten het grondgebied van de 
Europese Economische Ruimte en Zwitserland zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Mondevino. De koper verbindt 
zich ertoe hetzelfde verbod uitdrukkelijk aan zijn klanten op te leggen en te voorzien dat deze het uitdrukkelijk aan hun eigen 
klanten opleggen, met de verbintenis om dit verbod ook te voorzien voor alle daaropvolgende doorverkopen van de goederen. De 
bestellingen voor doorverkoop buiten bovengemeld grondgebied moeten de hoeveelheden, de landen van bestemming evenals 
de identiteit van de bestemmeling vermelden en moet zoals hierboven vermeld het voorwerp uitmaken van een voorafgaand 
schriftelijk akkoord van Mondevino.
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Indien de koper ervoor kiest om de goederen op het internet weder te verkopen of te promoten (e- commerce), zal hij de goederen 
zo voorstellen dat dit het prestigieuze merkenimago van de goederen en Mondevino geen schade toebrengt. De koper moet de 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mondevino bekomen voor ieder gebruik van de merken gedistribueerd door 
Mondevino in het kader van de promotie of de verkoop van de goederen op het internet.
De koper zal de goederen alleen wederverkopen in de door Mondevino geleverde originele verpakking. Het is de koper uitdruk-
kelijk verboden deze verpakkingen te gebruiken voor de verpakking van andere goederen en/of goederen.
Het is de koper in elk geval verboden de goederen te verkopen in winkels en/of in vliegtuigen, evenals in elke andere vestiging 
die dutyfree tarieven of om het even welke taksvrije tarieven toepast. De koper verbindt zich ertoe een kopie van alle verzochte 
informatie, bestellingen, facturen, boekhoudkundige documenten of in het algemeen alle documenten betreffende de koopwaren 
en hun levering of verkoop of in het algemeen alle boekhoudkundige documenten betreffende voorgaande aan Mondevino ter 
beschikking te stellen of op zijn vraag over te maken.
In geval van een overtreding van enige overtreding van deze bepaling, behoudt Mondevino zich het recht voor elke levering op 
te schorten en/of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden, onverminderd zijn recht om enige andere stappen te ondernemen om zijn schade te vergoeden, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van de overtreder.
Wanneer een overtreding op deze bepaling wordt vastgesteld met betrekking tot een deel van een levering van goederen, wordt 
er onweerlegbaar van uitgegaan dat de overtreding voor het hele lot geldt.
Mondevino is op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van derden met wie de overtreder een verbintenis is aangegaan 
of een overeenkomst heeft afgesloten, met name in geval van fiscale fraude of poging taksen en/of belastingen te ontwijken.
De koper-doorverkoper verbindt zich er overigens toe deze bepaling in zijn algemene verkoopvoorwaarden op te nemen.

ARTIKEL 11. NIETIGHEID
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden, of van een onderdeel van 
enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele algemene verkoopvoorwaarden met zich mee brengen.
In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden zal de betrokken bepaling 
van rechtswege vervangen worden (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel 
mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Mondevino benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over 
te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden aantasten.

ARTIKEL 12. SCHULDVERGELIJKING
De koper verklaart zich akkoord met het principe van ‘netting’ (schuldvergelijking) zoals voorzien in de art. 14 en 15 van de Wet 
Financiële Zekerheden onder hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere 
vorm van samenloop.

ARTIKEL 13. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Indien er meerdere kopers zijn, zijn alle kopers hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk geacht betreffende alle verplichtingen die 
voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT - FORUM
Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden.
Mondevino en de koper zullen zich inzetten om geschillen ingevolge de toepassing en/of interpretatie van deze algemene 
verkoopvoorwaarden of de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen hen in der minne te regelen. Indien er geen min-
nelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
Mondevino behoudt zich echter het recht voor elk geschil aan een bevoegde rechtbank van zijn keuze voor te leggen.
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