
Artikel 1. Definities
1. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechts-persoon 

die met ‘McWhisky’ een overeenkomst heeft afgesloten, 
respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens 
vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n), hierna te noemen 
“Cliënt”. 

2. “Opdrachtnemer”: McWhisky, Engelse Werklaan 5, 3903 DB 
te Veenendaal, ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 57038120, hierna te 
noemen “McWhisky”.

3. “Classes”: respectievelijk Private Classes, Business Classes, 
Master Classes en Ladies Nights. Dit zijn events uitgevoerd 
door McWhisky in opdracht van Cliënt waarbij het proeven en 
beoordelen van, bij voorkeur, Schotse Single Malt Whisky het 
hoofddoel is. De classes bepalen het onderscheid tussen de 
doelgroepen, de prijs en complexiteit van de te proeven 
whisky’s en de diepgang van de hierbij te geven presentaties.

4. “Schotse Single Malt Whisky”: whisky gestookt uit een vergist 
beslag, gemaakt uit 100% gemoute gerst, minimaal 3 jaar op 
fust gerijpt en voor 100% afkomstig van dezelfde distilleerderij 
uit Schotland.

5. “Ondertekening Overeenkomst”: McWhisky accepteert zowel 
schriftelijk als digitaal ondertekende overeenkomsten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere   offerte en 

overeenkomst tussen McWhisky en Cliënt waarop McWhisky 
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing 
op overeenkomsten met McWhisky, voor de uitvoering 
waarvan door McWhisky derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor 
de (ingehuurde) medewerkers van McWhisky en zijn directie.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn 
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze 
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of 
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan 
dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in 
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze 
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze 
algemene voorwaarden.

7. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt is 
uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze 
voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt 

akkoord geeft op een (mondelinge) offerte van McWhisky. 
Daarna wordt de formele opdrachtbevestiging door McWhisky 
naar Cliënt gestuurd ter ondertekening. 

2. De overeenkomst tussen McWhisky en Cliënt voor het 
organiseren van een Class wordt eenmalig aangegaan, tenzij 
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, 
bijvoorbeeld voor een maandelijkse  reeks Master Classes.

3. Degene die namens of ten behoeve van Cliënt de 
overeenkomst aangaat, is aansprakeli jk voor al le 
verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

4. Boeking van de Classes geschiedt op volgorde van 
binnenkomst van de Overeenkomsten. Bij onverhoopte 
dubbelboekingen zal McWhisky teruggrijpen op een door 
Cliënt in de offerte-aanvraag opgegeven alternatieve datum.

5. Indien McWhisky gegevens behoeft van Cliënt voor de 
uitvoering van de overeenkomst, wordt de boeking niet eerder 
gedaan dan nadat Cliënt deze juist en volledig aan McWhisky 
ter beschikking heeft gesteld.

6. McWhisky heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zoals 
catering van hapjes, te laten verrichten door derden.

7. Indien de Cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke 
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens McWhisky 
gehouden is, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade 
(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van McWhisky 
daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4. Ontbinding overeenkomst
1. McWhisky is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien: 

a. Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst McWhisky ter kennis 
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen 
dat Cliënt de  aangegane verplichtingen niet zal nakomen;

c. Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om 
aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid 
uitblijft of onvoldoende is;

2. Indien door vertraging aan de zijde van Cliënt niet langer van 
McWhisky kan worden gevergd dat hij de overeenkomst 
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 
nakomen, is McWhisky gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen 
van McWhisky op Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding 
rechtvaardigt, dan is McWhisky gerechtigd de overeenkomst 
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige 
v e r p l i c h t i n g z i j n e r z i j d s t o t b e t a l i n g v a n e n i g e 
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Cliënt, uit 
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van 
betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor 
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten 
laste van Cliënt, van schuldsanering of een andere 
omstandigheid waardoor Cliënt niet langer vrijelijk over zijn 
vermogen kan beschikken, staat het McWhisky vrij om de 
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, 
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 
McWhisky op Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien Cliënt een overeenkomst annuleert, dan zullen de 
daarvoor bestelde zaken en de voor de uitvoering van de 
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Cliënt 
in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
1. McWhisky is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of 
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop McWhisky geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor McWhisky niet in staat 
is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het 
bedrijf van McWhisky of van derden daaronder begrepen. 
McWhisky heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
overeenkomst verhindert, intreedt nadat McWhisky zijn 
verbintenis had moeten nakomen.

3. McWhisky kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is 
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij.

4. Voorzoveel McWhisky ten tijde van het intreden van 
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en 
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt, is McWhisky gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Bij aanmelding van een Class dient binnen 14 (veertien) 

dagen na de totstandkoming van de overeenkomst een 
aanbetaling te worden gedaan van 50% van de reissom, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
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2. Het restant van de factuur dient uiterlijk 1 dag voor aanvang 
van de Class in het bezit te zijn van McWhisky of voor 
aanvang van de Class contant te worden overhandigd, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen.

3. Bij niet tijdige betaling is McWhisky gerechtigd de geboekte 
Class te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet 
gerestitueerd en McWhisky is in dat geval gerechtigd het 
volledige bedrag voor de Class in rekening te brengen.

4. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door 
hem aan McWhisky verschuldigde. 

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

6. Indien de Cliënt in gebreke en/of verzuim is, dient hij alle met 
de inning verband houdende kosten, gerechtelijke zowel als 
buitengerechtelijke, te vergoeden.

Artikel 7. Wijzigingen of annuleringen van Classes
1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen 

bedrijfsvoering van McWhisky zijn gelegen, door McWhisky 
wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat 
daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht McWhisky 
zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de Cliënt.

2. Bij niet doorgaan overeenkomstig lid 7.1 verplicht McWhisky 
zich tot onmiddellijke terugbetaling van het reeds (geheel of 
gedeeltelijke) betaalde bedrag.

3. In geval van omstandigheden van de zijde van de Cliënt is 
McWhisky niet gehouden tot enige terugbetaling en dienen 
alle reeds gemaakte kosten onverkort te worden voldaan.

4. Indien een reservering van een Class ongedaan wordt 
gemaakt, dan wel het aantal deelnemers wordt gewijzigd, 
gelden (tenzij anders overeengekomen) de  volgende 
voorwaarden:

a. Cliënt kan de datum en de inhoudelijke details van een 
reservering voor een Class wijzigen tot 14 dagen voor 
de afgesproken datum van de Class, met in achtneming 
van de (inkoop-)planning van McWhisky;

b. Cliënt kan een reservering voor een Class kosteloos 
annuleren tot 21 (eenentwintig) dagen voor de 
afgesproken datum van de Class;

c. Cliënt kan het aantal deelnemers  van een Class 
verminderen of vermeerderen tot 14 dagen voor de 
afgesproken datum van de Class, met in achtneming 
van het minimum van 10 (tien) deelnemers; 

d. wijzigingen binnen de gestelde termijn van 14 (veertien) 
dagen voor de uitvoer van de Class blijven volledig ter 
beoordeling van McWhisky. Een afwijzing van een 
wijziging ontslaat Cliënt niet van zijn verplichtingen;

e. bij annuleringen binnen 21 (eenentwintig)  en 7 (zeven) 
dagen voor de afgesproken datum van de Class wordt 
Cliënt 50% van de overeenkomst in rekening gebracht;

f. bij annuleringen binnen 7 (zeven) dagen voor de 
afgesproken datum van de Class wordt Cliënt 75% van 
de overeenkomst in rekening gebracht;

g. een wijziging of annulering dient altijd schriftelijk of per 
e-mail te worden doorgeven;

h. reeds door McWhisky gemaakte kosten, bijvoorbeeld in 
verband met reeds ingeschakelde derden of reeds 
afgenomen producten van derden, dienen in geval van 
annulering en/of vermindering van het aantal 
deelnemers steeds volledig te worden vergoed. 

Artikel 8. Klachten
1. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het mogelijk dat de 

Cliënt een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze 
klacht dient meteen bij McWhisky te worden ingediend.

2. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de 
klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk 
binnen 1 maand erna schriftelijk en gemotiveerd worden 
ingediend bij McWhisky. 

3. Mocht de klacht niet bevredigend worden afgedaan, dan heeft 
de Cliënt uiterlijk drie maanden na afloop van de Class de 
gelegenheid om de klacht in te dienen bij McWhisky, Engelse 
Werklaan 5, 3903 DB Veenendaal.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien McWhisky aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 
geregeld. 

2. McWhisky is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 
ook, ontstaan doordat McWhisky is uitgegaan van door of 
namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens.

3. Indien McWhisky aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei 
schade, dan is de aansprakelijkheid van McWhisky beperkt 
tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans 
tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van McWhisky is in ieder geval steeds 
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in 
voorkomend geval.

5. McWhisky is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke 

kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade 
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke 
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van McWhisky 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel 
deze aan McWhisky toegerekend kunnen worden en  
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden. 

7. McWhisky is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 
aan opzet of grove schuld van McWhisky of zijn 
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring
1. De Cliënt vrijwaart McWhisky voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 
andere dan aan McWhisky toerekenbaar is.

2. Indien McWhisky uit dien hoofde door derden mocht worden 
aangesproken, dan is de Cliënt gehouden McWhisky zowel 
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te 
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht 
de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate 
maatregelen, dan is McWhisky, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
aan de zijde van McWhisky en derden daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel  13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij McWhisky partij is, is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 

kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
Niettemin heeft McWhisky het recht het geschil voor te leggen 
aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij 
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 
onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de website van 

McWhisky: www.mcwhisky.nl of opvraagbaar bij McWhisky.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals 

die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
rechtsbetrekking met McWhisky.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is 
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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