
Leveringsvoorwaarden 
Verzenden 

Particulier - Als u vóór 16.00u je bestelling hebt geplaatst, streven we ernaar deze 
binnen 2 a 3 werkdagen te bezorgen. Op zondag en zaterdag vindt er geen bezorging 
plaats. Wij streven om het gekozen levertijdstip te halen, maar we kunnen dit helaas niet 
garanderen. 

Zakelijk - we streven ernaar u bestelling zo snel mogelijk te bezorgen, uiterlijk binnen 3 
werkdagen. De leveringen gaan veelal in overleg. 

Bezorging 

Voor de bezorging van je bestelling kunnen kosten in rekening gebracht worden.  

Particulier – U betaald een vast bedrag van €7,95.  

Zakelijk - Zakelijke klanten betalen voor bezorgen binnen de stad Groningen geen 
bezorgkosten. Bezorgkosten voor buiten Groningen kunnen verschillen, afhankelijk van 
de grote van de bestelling. 

De bezorgkosten worden ook weergegeven tijdens het bestelproces op de website en in 
de bevestigingsmail van de bestelling. 

Vervoer 

Uw bestelling wordt door PostNL bezorgd. 

Op de dag van de geplande bezorging ontvangt u een email met een link naar Track & 
Trace, waarmee u het pakket kunt volgen. 

Brouwerij Martinus mag geen alcohol verkopen en leveren aan personen onder de 18 
jaar oud. We hebben op onze website en in de bestelprocedure leeftijdscontrole. Om te 
zorgen dat onze producten aan een meerderjarige worden overhandigd (en daarmee in 
lijn met wet- en regelgeving wordt gehandeld), kan de bezorger naar de leeftijd 
informeren en om legitimatie vragen. 
Als er niemand thuis is, of indien er geen meerderjarige persoon de producten in 
ontvangst kan nemen, zal de bezorger het pakket mee terugnemen en een briefje bij je 
in de brievenbus doen. Daarop staat aangegeven of we je pakket eventueel bij je buren 
hebben kunnen afgeven. 

De hierboven genoemde leeftijdscheck geldt ook voor de ander bezorg- en 
ophaalmogelijkheden. 

Landen Levering 

Wij leveren onze producten van de webshop in Nederland. Voor bestellingen naar het 
buitenland neemt u contact op. 

Bestelling tijdens nationale Nederlandse Feestdagen 

Tijdens de algemene Nederlandse feestdagen zijn wij gesloten. Ook onze vervoerders 
komen tijdens deze dagen geen bestellingen bezorgen, dank voor uw begrip. 
* Voor meer informatie verwijzen u naar de Algemene Voorwaarden op de website; www.brouwerijmartinus.nl 
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