
Werkwijze 
We verduidelijken graag onze werkwijze, wat betreft de leveringskosten, hoe u extra kosten kan 

vermijden, welke materialen kunnen gehuurd worden en hoe u uw bestelling plaatst. 

De voorwaarden zijn eenvoudig en logisch:  

 

In een notendop 

1. U plaatst uw bestelling  

2. Dranken en materialen worden afgehaald / geleverd op afgesproken tijdstip 

3. U feest zonder zorgen 

4. Dranken en materialen worden teruggebracht / opgehaald 

5. Wij maken de afrekening en u betaalt enkel de verbruikte goederen en eventuele 

verhandelings- / en transportkosten. 

 

Bestelling plaatsen  

U kiest de gewenste dranken voor uw feest door de bestellijst in te vullen. Daarna bezorgt u deze 

ondertekend terug aan Drankenhandel Mister Drinks ten laatste 2 weken voor uw festiviteit. Dit kan 

via mail of ingevuld bezorgen in onze SHOP  

 

BESTELLIJST 

Deze bestellijst dient zowel als bevestiging van uw bestelling, als uw akkoord voor onze werkwijze. 

Heeft u geen idee van de te bestellen hoeveelheden drank, plaats dan een ‘X’ in het desbetreffend 

vakje. Wij nemen met u contact om dit samen te bekijken. 

Na ontvangst van de bestellijst bevestigen wij u steeds of de gevraagde materialen nog voorradig zijn 

voor uw gekozen datum. 

 

Wat gaat dit kosten? 

Afhaling 

U bekomt alle dranken aan winkelprijs van drankenhandel Mister Drinks inclusief alle promo’s, geldig 

op datum van het terug binnen brengen van de goederen. 

Levering 

We leveren alle dranken aan winkelprijs van drankenhandel Mister Drinks exclusief promo’s in de 

SHOP op datum van de levering. 

U betaalt dus niets extra op de drank die we leveren. 

Hiertegenover staat uiteraard wel een transportkost (excl.btw). 

 



Levering binnen 10 km = €35 

Ophalen binnen 10 km = €35 

Levering op zaterdag binnen 10 km = €45 

Ophaling op zaterdag binnen 10 km = €45 

Levering op zon- of feestdagen binnen 10 km = €70 

Ophaling op zon- of feestdagen binnen 10 km = €70 

Wanneer het leveringsadres verder ligt dan 10 km van drankenhandel Mister Drinks is er een 

meerkost van €2 per kilometer. 

 

Verhandelingskosten 

Bij Mister Drinks bieden we u de mogelijkheid de niet verbruikte dranken terug te geven na uw 

festiviteit. 

Voor deze extra service vragen we een kleine verhandelingskost van €1 per aangezette bak of doos. 

Deze verhandelingskost rekenen we voor alle bakken en dozen incl. wijn en cava, met uitzondering 

van sterke dranken. 

Let wel, de teruggenomen dranken moeten nog verkoopbaar zijn. Dwz;  nog in deftige staat, met 

etiket, niet nat geweest….. 

Mister Drinks kan ten allen tijde beslissen om bepaalde producten niet terug te nemen. 

 

Materialen 

Een overzicht van de materialen die we ontlenen vindt u op hier (Link naar MATERIALEN). 

Huurmaterialen 

Wenst u zeker te zijn dat u beschikt over de nodige materialen, gelieve deze tijdig te reserveren. 

(Dit kan al 1 jaar op voorhand) 

Het materiaal valt volledig onder uw verantwoordelijkheid van zodra deze in uw wagen geladen zijn, 

of wij deze op de door u gevraagde bestemming hebben afgezet. 

Wij zorgen ervoor dat u net en rein materiaal ter beschikking krijgt. We staan er dan ook op dat dit 

ook zo terug komt. 

Indien er materiaal vuil terugkomt, wordt een reinigingskost aangerekend. (Bepaalt per werkuur)  

Pas op met plakband en dergelijke!!!  Lijmresten van plakband zijn moeilijk te verwijderen. 

Al onze frigo’s en koelwagens dienen uitsluitend voor de door ons geleverde dranken te koelen, er 

alle andere etenswaren zijn verboden. 

Mankementen of opmerkingen dienen ons gemeld te worden, alvorens uw festiviteit van start gaat. 

Mocht u vragen hebben over bepaalde materialen, kan u ons steeds contacteren. 

 

 



Glazen 

Glazen krijgt u gratis in bruikleen voor de dranken die u bij ons afneemt. Hoeveelheden in functie van 

het aantal personen. 

Wenst u bepaald glaswerk voor dranken die u niet bij ons neemt, dan vragen we hiervoor een 

huurprijs. 

Het is aangewezen de glazen te spoelen voor gebruik, bij het terug binnen komen dienen alle glazen 

gereinigd te zijn en in de juiste bakken of dozen te zitten. 

Indien bepaalde glazen vuil terug komen, wordt een reinigingskost aangerekend. (Bepaalt per 

werkuur) 

Ontbrekende of kapotte glazen worden aangerekend aan een schappelijke prijs. 

 

Afhalen of toch liever geleverd? 

Zelf ophalen? 

Dan werken we volgens de volgende 10 stappen: 

Afhalen 

1. U vult de bestellijst in en bezorgt ons deze 2 weken op voorhand terug. 

2. Wij bevestigen u of de gevraagde materialen beschikbaar zijn. 

3. Alles staat klaar op afgesproken datum en tijdstip. 

4. U komt met uw wagen tot bij onze SHOP en meldt zich aan. 

5. Wij bezorgen de gevraagde goederen tot bij uw wagen. 

6. U laadt uw wagen. 

7. Op de feestlocatie installeert u zich zodat u zorgeloos van uw feest kan genieten. 

8. Na afloop brengt u de niet verbruikte goederen en leeggoed terug.  

9. U lost de goederen. 

10. Wij tellen uit wat u verbruikt heeft en maken ineens de afrekening zodat u alleen nog hoeft 

na te genieten van een geweldig feest! 

 

Toch liever laten leveren? 

Levering  

1. U vult de bestellijst in en bezorgt ons deze 2 weken op voorhand. 

2. Wij contacteren u voor de gevraagde materialen samen te overlopen en een datum en 

tijdstip van levering af te spreken. 

3. Wij leveren steeds op de gevraagde locatie, tot aan de eerste drempel en op een verharde 

ondergrond en overdekte plaats. 

Indien gewenst kunnen we tot voorbij de eerste drempel leveren op een door u aangewezen 

plaats, hiervoor rekenen we een werkkost aan die bepaalt wordt per werkuur. 

4. Bij levering wordt het moment van ophaling terug afgesproken. 

 

 



 

Ophaling 

1. Dranken en materialen worden opgehaald op afgesproken tijdstip. 

2. Alle producten dienen klaar te staan in de juiste bakken of dozen. Wederom op een verharde 

ondergrond en overdekte plaats al of niet voorbij de eerste drempel. Wanneer de dranken 

niet gesorteerd zijn en niet klaarstaan, rekenen wij hiervoor een werkkost die bepaald wordt 

per werkuur. 

3. Terug in ons magazijn tellen wij alles uit en bezorgen u de afrekening. 

4. U betaalt de rekening binnen de 8 dagen. 

 

Er is iets tussengekomen? 

 

Moest door één of andere reden uw festiviteit niet kunnen doorgaan, kan u kosteloos annuleren tot 

48u voor afgesproken ophaal- of leveringsmoment. 

 

Toch nog vragen? 

 

Laat het ons weten via mail of 03/383.19.30 

 


