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Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank zoals gedefinieerd in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet; 

2. Ophaaldag: de kalenderdag waarop consument heeft aangegeven zijn bestelling op te 
komen halen in het bestelformulier; 

Verder zijn alle definities uit de Algemene Voorwaarden Vestingbar Online Bestellen van toepassing. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen geplaatst 

tijdens de tijdelijke sluiting van de Vestingbar ter voorkoming van de verspreiding van het 
nieuwe coronavirus. 

2. In overeenstemming met artikel 3, lid 4 uit de Algemene Voorwaarden Vestingbar Online 
Bestellen wordt de toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden duidelijk kenbaar 
gemaakt aan de consument alvorens het plaatsen van een bestelling waarvoor deze 
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 

Artikel 3 - Leeftijdsgrens 
1. Bij het afhalen van je bestelling zal de ondernemer, of een vrijwilliger handelend namens de 

ondernemer, om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan 
wie de bestelling wordt afgegeven. 

2. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort, een Nederlands 
rijbewijs en een Europese identiteitskaart. 

3. Kan de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven niet worden 
vastgesteld, is de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven niet 18 jaar of ouder of is 
er logischerwijs voldoende aanleiding om te vermoeden dat de persoon aan wie de 
bestelling wordt afgegeven de alcoholhoudende drank voor iemand anders ophaalt, dan 
wordt de alcoholhoudende drank niet afgegeven. 

Artikel 4 - Overmacht 
1. De ondernemer is niet gehouden tot afgifte van de bestelde producten, indien hij daartoe 

gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die 
voorkomen of onredelijk moeilijk maken dat de producten overhandigd kunnen worden 
binnen de in de overeenkomst geldende kaders. 

Artikel 5 - Annulering 
1. Ziet consument, om welke reden dan ook, af van zijn bestelling, dan maakt hij dit zo snel 

mogelijk, maar niet later dan 12:00 op de ophaaldag kenbaar aan ondernemer door middel 



van een e-mail naar bedrijfsleider@vestingbar.nl of door te bellen naar 053 489 4530 of 06 
5199 00 53. 

2. Vindt de afgifte van de bestelde producten om welke reden dan ook niet plaats, dan krijgt de 
consument het orderbedrag minus de administratiekosten (0,50 euro) en de vrijwillige 
donatie vergoed. 

3. Vindt de afgifte van de bestelde producten niet plaats ten gevolge van de bepalingen in 
artikel 3, of door het te laat annuleren van de bestelling zoals beschreven in lid 1, dan brengt 
de ondernemer 10,00 euro annuleringskosten in rekening. 

4. Resulteert het bedrag volgend uit lid 1 en lid 2 in een schuld van de consument aan de 
ondernemer, dan wordt het verschuldigde bedrag kwijtgescholden. 

Artikel 6 - Veiligheid 
1. Gedurende zijn bezoek aan de Vestingbar houdt consument zich aan de geldende 

maatregelen, regels en overige bepalingen ter voorkoming van de verspreiding van het 
nieuwe coronavirus. 

2. Ondernemer brengt consument van tevoren langs elektronische weg op de hoogte van de 
geldende maatregelen, regels en overige bepalingen ter voorkoming van de verspreiding van 
het nieuwe coronavirus. 
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