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Technische Fiche 

Artikelnummer 001267 

Naam La Crau 

Producent Dom. Du Vieux Télégraphe 

Wijnstijl Stil 

Kleur Rood 

Land Frankrijk 

Regio Rhône 

Oorsprongsbenaming AOP 

Definitie Châteauneuf-Du-Pape 

Hout Ja 

Alcohol 14,50% Vol. 

Assemblage Grenache, mourvèdre, syrah, clairette e.a. 

Herkomst Plateau van La Crau, rolkeien 

Aanzicht Dieprood 

Geur Levendig, rood fruit, zwart fruit 

Smaakprofiel Fijn, elegant, complex, vol, rond, krachtig 

Combinaties Wild, lamsvlees, stoverijen, oude kazen 

Verpakking Kist 

Aantal in verpakking 6 

Inhoud 0,750 L 

Bewaarpotentieel +10 Jaar 

Serveertemperatuur 16°-18°C 

Vieux Télégraphe Rouge 



Algemene verkoopsvoorwaardenAlgemene verkoopsvoorwaardenAlgemene verkoopsvoorwaardenAlgemene verkoopsvoorwaarden    

    

Art. 1 - Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. 

 

PrijzenPrijzenPrijzenPrijzen    

    

Art. 2 - De prijzen worden per eenheid of per fles, inclusief BTW, uitgedrukt, tenzij anders vermeld. Zij gelden tot 

verschijning van de nieuwe catalogus en onder voorbehoud van prijsherziening door de leverancier of door de overheid 

opgelegd. 

 

LeveringLeveringLeveringLevering    

 

Art. 3 - De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt. Zij geschiedt 

franco, enkel indien aan de voorwaarden in de paragrafen hieronder voldaan wordt. 

 

§ 1 Voor levering in de gemeente Genk, bij aankopen vanaf 100,00 € exclusief BTW.  

§ 2 Voor levering in de provincie Limburg (exclusief de gemeente Genk), bij aankopen vanaf 300,00 € exclusief BTW. 

§ 3 Voor levering in België  (exclusief de provincie Limburg), bij aankopen vanaf 600,00 € exclusief BTW. 

 

In alle andere gevallen worden transportkosten aangerekend pro rato van 0,35 € per af te leggen kilometer exclusief 

BTW en met een minimum van 7,50 € exclusief BTW. De goederen worden verzonden op risico van de koper. Franco 

levering ontslaat de koper niet van voornoemde risico’s. Leveringstermijnen zijn niet bindend voor de verkoper en 

worden enkel ten titel van inlichting aan de klant verstrekt. Vertraagde of laattijdige levering geeft geen recht op 

schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor de jaargangen van de 

diverse wijnen opvolgend te wisselen. 

 

BetalingsvoorwaarBetalingsvoorwaarBetalingsvoorwaarBetalingsvoorwaardendendenden    

    

Art. 4 - Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering, zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Bij niet 

betaling van de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn, is van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een verwijlintrest ten beloop van 10,00% verschuldigd. Bovendien zal in voornoemd geval een 

forfaitaire schadeloosstelling van 10,00% worden aangerekend, met een minimum van 50,00 €. Onkosten verbonden 

aan de inning van niet betaalde facturen, onbetaalde wissels of onbetaalde cheques zijn niet in voornoemde 

schadeloosstelling begrepen en zullen aan de koper afzonderlijk worden aangerekend. Bij niet betaling behouden wij 

ons het recht voor elke bijkomende levering en/of bestelling te annuleren en de overeenkomst van rechtswege en 

zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Geleverde goederen blijven eigendom van de 

verkoper zolang zij niet werden betaald. 

 

KlachtenKlachtenKlachtenKlachten    

    

Art. 5 - Om in aanmerking te worden genomen, moet elke klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van 

de goederen worden gemeld bij Wineplus bvba, Vennestraat 333 bus 2 in B-3600 Genk. 

 

Bevoegde instanties en toepasselijk rechtBevoegde instanties en toepasselijk rechtBevoegde instanties en toepasselijk rechtBevoegde instanties en toepasselijk recht    

    

Art. 6 - Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden zal onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid 

van de Rechtbanken in B-3700 Tongeren, Kielenstraat 22 bus 4. Het Belgische recht alleen wordt toegepast. 


