INVESTERINGSPROSPECTUS

Bus Whisky
Cask program

Over Bus Whisky Distillers
Bus Whisky Distillers BV is een onafhankelijke familiestokerij. Dennis Hurkmans & Ezra
Leeger zijn als ondernemers al bijna 20 jaar actief met De Heische Hoeve, een
streekproductenboerderij waar gasten op een ongedwongen wijze kennis kunnen
maken met alle heerlijke producten die het platteland voortbrengt. Om het fruit van de
boerderij ook op een andere manier tot waarde te brengen en niet afhankelijk te zijn van
retailers, besloten Dennis & Ezra om een eigen distilleerderij te starten. En van het een,
kwam het ander...
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Single Estate
Dutch Whisky
Min of meer toevallig zijn Dennis en Ezra
in 2015 gestart met de productie van
whisky omdat er een partij mout overbleef
van eigen brouwgerst die bestemd was
voor de productie van streekbier.
Inmiddels is de capaciteit van de
distilleerderij sterk gegroeid en heeft de
productie van single malt whisky serieuze
vormen aangenomen. Toch blijft het
productieproces bij Bus Whisky Distillers
ambachtelijk en relatief kleinschalig met
een beperkt stookvolume wat de whisky
het exclusieve karakter geeft van een
‘limited edition’. Bus Whisky is uniek in
zijn soort, omdat het een ‘single estate
whisky’ is, waarbij niet alleen het water,
maar ook alle gebruikte grondstoffen van
dezelfde boerderij komen. Single estate
whisky wordt daarom ook wel de
overtreffende trap van single malt whisky
genoemd.
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Farm to bottle
Het belangrijkste ingrediënt
van whisky is -naast watermout, die gemaakt wordt uit
brouwgerst. De brouwgerst
voor deze craft whisky wordt
in eigen beheer geteeld. De
gerst wordt speciaal voor de
whiskyproductie gemout. Er is
een debat gaande in de
whiskywereld over het effect
van het ‘terroir’ van de gerst
op de uiteindelijke smaak van
de whisky. Dat betekent dat
‘Bus’ als hoeve-specifieke
whisky wellicht ook
daadwerkelijk een eigen
smaakbeleving neer kan
zetten.
Liefhebbers houden van hun
single malt vanwege de ‘pure’
herkomst van de whisky. De
term ‘single malt’ slaat echter
alleen op de herkomst van de
whisky zelf, maar zegt niets
over de herkomst van de
mout en de granen. Die
worden door grote mouterijen
en distilleerderijen als een
bulkingrediënt ingekocht over
de hele wereld. En precies dit
is waar een farm-to-bottle
single estate whisky als Bus
de overtreffende trap vormt
van single malt.

3 / 25

Wijstwater
Op de locatie aan de Bus in Nistelrode beschikt
de familie over een eigen waterbron. Deze
waterbron is een 'wijstbron' die een uniek water
levert wat door de Peelrandbreuk wordt
aangevoerd. Wijstbronnen ontstaan in
gebieden met breuklijnen in de aardkorst door
een wereldwijd uniek natuurverschijnsel waarbij
mineraalrijk water langs diepe breuken door
oerkrachten naar de oppervlakte wordt
gestuwd om daar spontaan te ontspringen. Dat
fenomeen wordt wijst genoemd.
Een klein deel van het wijstwater is jonger dan
10 jaar, een groter deel is jonger dan 70. Het
overgrote deel is afkomstig van 25 tot 80 meter
diepte en varieert in ouderdom van 70 tot 600
jaar. Door de ondergrondse samensmelting van
deze waterstromen ontstaat een unieke
natuurlijke variëteit aan mineralen die Bus
Whisky zijn eigen unieke signatuur geven.

"Single estate is een goed
verhaal: het geeft aan dat er nog
een whisky bóven de single malts
is"
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Wat in het
vat zit...
Het mashen en
ambachtelijk stoken is bij
Bus Whisky in handen van
een team distillers onder
aanvoering van master
distiller Marcel van
Roessel.
Na distillatie wordt de
whiskyspirit door hen op
65% gelagerd in alleen de
allerbeste first fill bourbon
vaten van Amerikaans
eikenhout, soms
aangevuld met Europese
sherry of portvaten. De
teamleden reizen
persoonlijk naar Schotland
en Spanje om daar de
beste whisky- en
sherryvaten in te kopen.
Bus Whisky Distillers BV
biedt een selecte groep
investeerders nu de kans
om mee te investeren via
het Bus Whisky Cask
Program.
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ACHTERGROND

De
Whiskymar
kt
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"Nederland
alleen kent al

Wereldwijd zien we de adoptie van het FLOSS-principe:
Fresh, local, organic, seasonal, sustainable. Food is
onderdeel van een lifestyle geworden. In de drankwereld
is de populariteit van bieren van kleine brouwerijen
daardoor explosief gestegen. Het grote publiek heeft de

2.5 miljoen

craft-trend inmiddels omarmd. Deze trend lijkt nu ook in

whiskydrinke

nog steeds voor 93% gedomineerd door de ‘blend’ en

rs, waarvan

gang gezet in de whiskywereld. De markt wordt weliswaar
bourbon whisky’s, maar single malt whisky wint de laatste
decennia steeds meer terrein. En Single Estate vormt
daar een uniek topsegment binnen.

300.000

Dennis Hurkmans schetst de Nederlandse whiskymarkt:

single malt

waarvan 300.000 single malt liefhebbers. We hebben het

liefhebbers"

"Alleen Nederland heeft al 2,5 miljoen whiskydrinkers,
grootste aantal whiskyfestivals per inwoner ter wereld en
de meeste whiskymagazines". Volgens hem liggen er ook
kansen in het buitenland. "Whisky is echt een
internationaal product. Online kunnen wij het verhaal van
Bus Whisky ook eenvoudig de grens over brengen. De
wereld is onze markt". Dennis en Ezra hebben besloten
om een nieuwe whiskystokerij te bouwen op de locatie
van hun bijzondere waterbron die tevens naamgever is
van het whiskylabel: het buurtschapje Bus in Nistelrode.
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Nederland Whiskyland
Nederland wordt steeds meer een whiskyland.
Qua consumptie dan. Want het aantal stokerijen
dat zich in Nederland toelegt op single malt
whisky is nog beperkt tot een handvol
aanbieders en vaak is whisky bij kleinere
producenten een van de ‘bijproducten’ naast
andere distillaten.
Nederland was in 2014 met een consumptie van
0,52 liter whisky per hoofd van de bevolking 21e
op de internationale ranglijst van whiskydrinkers.
Onder de whiskydrinkers is sinds de jaren ‘90 de
single malt whisky steeds populairder geworden.
Cijfers van Spirits NL, de branchevereniging van
importeurs en producenten van gedistilleerde
dranken in Nederland, geven aan dat de
whiskymarkt gestaag groeit. De verwachting van
Spirits NL is dat deze groei aanhoudt en dat de
Nederlandse whiskymarkt zich verder zal blijven
ontwikkelen.
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Rendement
whisky
In de voorbije 60 jaar van 1936
tot en met 2007 is de gemiddelde

6,6

prijs van een fles Schotse single
malt whisky met 6,6% per jaar
gestegen. Het gemiddelde
stijgingspercentage na 2007 ligt
hoger. Scotch Whisky
International, een professionele

%

whiskybelegger rapporteert
15,6% over de periode 2007 2017. De verwachting van
whiskybrokers is dat de schaarste
nog zeker jaren zal aanhouden
en een opwaartse druk op de
prijzen zal hebben.

Luxe segment
In de voorbije 60 jaar is de gemiddelde prijs van een fles
Schotse single malt whisky met 6,6% per jaar gestegen. De
afgelopen decennia liggen de rendementen een stuk hoger.
Het aanbod van whisky’s wordt steeds beperkter en er is een
continue schaarste van single malt whisky’s in het luxe
segment, waardoor investeringen daarin kansrijk zijn. Vanwege
het langdurige rijpingsproces van luxe whisky (gemiddeld 20
jaar) is het moeilijker om in de toekomst nog aan de stijgende
vraag te kunnen voldoen. De verwachting is dat deze
schaarste (gezien de huidige hervorming van de
whiskyindustrie) nog zeker jaren zal aanhouden en een
opwaartse druk op de prijzen zal hebben. Op dit moment is de
Macallan Lalique met maar liefst $ 465.000 de duurste
whiskyfles ooit verhandeld. De oudste whisky is uitgebracht
door Gordon & Macphail (onafhankelijke bottelaar).
De whiskymarkt groeit internationaal sterk, ook buiten Europa.
Men heeft becijferd dat de algemene verkoop van ‘Malt’ whisky
in China over een periode van 5 jaar tussen 2009 en 2015 in
totaal is gegroeid met 114% en in India zelfs met 199%. In het
buitenland is whisky vooral in Azië, en dan met name China en
sinds kort ook Taiwan, en Rusland enorm in trek.
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Internationale prijsontwikkeling whisky
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ACHTERGROND

Investe
ren in
whisky
"Door
fysieke
positie in
een vat
hou je
grip op je
investerin
g"
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WAAROM INVESTEREN?

-

Positie in product
Waardevast
Geen onderhoud
Inflatiebestendig
Goed rendement

Door fysiek single malt whisky te distilleren en te
lageren, creëert Bus Whisky Distillers BV voor
investeerders daadwerkelijk een positie in het
product. Hierdoor is er grip en kan in samenwerking
met jou als investeerder het product op het gewenste
tijdstip in de markt worden gezet of gefaseerd worden
aangeboden.
De mensen van Bus Whisky Distillers vullen het vat tot
een volume niveau van 65% alcohol en jouw naam
wordt op het vat vermeld en accijnsvrij opgeslagen in
een van onze vatenhuizen. Dit omdat anders direct
accijns verschuldigd is wanneer een vat whisky de
AGP, de zgn. 'accijnsgoederenplaats' van de
distilleerderij verlaat. En dan zou er ook accijns
betaald worden over de jaarlijkse 'angel share'.
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De vaten zijn genummerd en staan op
naam en de investeerder krijgt tevens
per vat een factuur en
eigendomscertificaat. Het eigendom van
vat met inhoud gaat over naar de
investeerder zodra de factuur is voldaan.
Op de verjaardagsdatum van het vullen
van het vat zullen we een 100 ml sample
voor je vullen en dat naar je opsturen.
Tevens wordt je samen met drie andere
gasten 1 keer per jaar kosteloos
ontvangen in onze distilleerderij op
afspraak.
Risico's
Gedurende de rijpingsperiode worden de
vaten beheerd door de Bus Whisky
Distillers BV. Alle vaten zijn verzekerd (oa
tegen brand) en worden elk jaar
geïnspecteerd op lekkage, inhoud en
kwaliteit. Bus Whisky geeft een jaar lang
garantie op lekkages. Investeerders
dienen wel rekening te houden met de
jaarlijkse verdamping van een deel van
het vat, de zgn 'angels share'.
Hoewel de vaten opgeslagen worden in
de warehouse van Bus Whisky, worden
investeerders zelf eigenaar van het vat
met de whisky. Dat betekent dat het
bloot eigendom van een whiskyvat van
de investeerder is. Daarmee beschik je
als investeerder dus ook over een
daadwerkelijke positie in het product.

Ine Stallaart, liquorist en food-designer.
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Blijft whisky wel schaars?
Als het aantal distilleerderijen zou
worden uitgebreid, komt er uiteraard

Whisky: Passion Investment

meer malt whisky op de markt. Maar
vervolgens moet deze voor de vereiste
smaakontwikkeling ook rijpen op vaten.
Het is lastig om vanuit de hele wereld
aan geschikte vaten te komen. Daarbij is
rijping een proces van jaren. Dus de
productie is praktisch gezien lastig op te
schalen.
In theorie zou een distilleerderij wel meer
vaten opzij kunnen leggen voor
doorrijping als single malt maar de
meeste distilleerderijen zijn in handen
van beursgenoteerde ondernemingen
met een strategie gericht op de bekende
blended merken (denk aan Johnnie
Walker, Ballentine’s, J&B en Chivas
Regal).

De beleggingscategorie whisky behoort met onder
andere klassieke auto’s, antiek, kunst en wijnen tot

De verhouding van 7% Single Malt-

de zogeheten passion investments. De vermogens

bestemming tegenover 93%

die per belegger in whisky belegd zijn, lopen uiteen

blendbestemming staat al onder druk.

van enkele miljoenen tot zo’n € 10.000. De

Want in de snelle wereld van

gemiddelde waarde van een whiskybelegging wordt

kwartaalcijfers denken investeerders

door Lloyds geschat op: € 35.000.

veelal niet in rijpings-tijden van 8, 12, 18
of 30 jaar.
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Ine Stallaart: “Jaarlijks is de angels
share gemiddeld 2% maar dit kan
ook wel eens 5% per jaar zijn”

Tijdens het rijpen van whisky verdampt een deel uit het
vat. Dit wordt liefkozend The Angels’ Share, het deel
voor de Engelen, genoemd. 2% per jaar lijkt niet veel,
maar een whisky van 10 jaar oud kan dus 20% van zijn
inhoud verliezen. Daarom is een oudere whisky ook
duurder.
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Investeer vandaag nog
in het Cask Program
van Bus Whisky
Single Estate | Farm to bottle | Family owned
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De consumentenprijs van een fles single estate Bus Whisky 3jr
50cl 47%Vol wordt ingezet op € 59,95 inclusief BTW en accijns.
De meeste Nederlandse Single Malts zitten rond de €50 a €60
voor een fles van 0,7ltr. Onderscheidende aspecten als single
estate en de unieke waterbron rechtvaardigen een hogere
verkoopprijs. Dat komt minus accijns en BTW neer op een
consumentenprijs voor een fles van 0.5ltr van €47 exclusief
BTW en exclusief accijns.
Voorbeeldberekening:
Een first-fill bourbonvat wordt afgevuld met 200 liter spirit a
65%Vol. Uitgaande van een ‘angelshare’ van 5%, zou het vat
na 3 jaar nog 200 x 0.95 x 0.95 x 0.95 = 171,48 liter bevatten.
Uitgaande van 1.0% sterkteverlies per jaar, betekent dat 171.48
liter a 62%Vol = 226 liter van 47%Vol, wat overeenkomt met
452 flessen single estate whisky van 50cl 47%Vol. Het
uiteindelijke %Vol waarmee gebotteld wordt verschilt per
botteling en wordt door onze master distiller bepaald aan de
hand van het smaakprofiel van het vat.
Indien een investeerder zijn vat of een deel hiervan wil
verkopen, gelden de volgende voorwaarden :
1. Investeerders kunnen pas na 5 jaar uitstappen.
Investeerders zijn dan verplicht om het vat eerst aan te
bieden aan Bus Whisky Distillers die het eerste recht van
koop heeft en het vat dus over kan nemen c.q. terug kan
kopen. Bus Whisky Distillers garandeert een rendement van
minimaal 5,0% per jaar indien zij over gaat tot terugkoop van
het vat, tenzij anders wordt overeen gekomen. Dat is het
percentage wat resteert na aftrek van eventuele kosten voor
bewaring. Indien Bus Whisky Distillers het vat na 5 jaar niet
terug kan of wil kopen door welke omstandigheden dan ook,
staat het investeerders vrij om te kiezen voor andere opties
(zoals hier onder beschreven in lid 2-3)
2. Indien Bus Whisky niet afneemt kan de investeerder kan zijn
vat laten bottelen en uitleveren. Dan komt de
verkrijgingsprijs van een fles op de kosten van de
investering in het vat exclusief kosten van bottelen,
etiketteren, verpakken, accijns en BTW. Investeerder is dan
zelf verantwoordelijk voor het verkopen van de flessen aan
een groothandel of eindverbruikers. Indien onder het Bus
Whisky Label gebotteld wordt, wordt het %Vol van de
botteling bepaalt door de master distiller van Bus Whisky
Distillers.
3. Indien Bus Whisky niet afneemt kan investeerder het vat
onder de aandacht van andere investeerders, groothandel,
importeur, whiskybroker of onafhankelijke bottelaar brengen
en ter verkoop aanbieden.
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Bus Whisky Distillers
garandeert minimaal 5,0%
netto rendement per jaar
indien zij over gaat tot
terugkoop van het vat.
Gedurende de rijpingsperiode worden de vaten beheerd door
de Bus Whisky Distillers BV. Alle vaten zijn verzekerd en worden
elk jaar geïnspecteerd op lekkage, inhoud en kwaliteit. Bus
Whisky Distillers BV regelt alle formaliteiten vanaf de aankoop
van het vat tot desgewenst de botteling van de flessen.
De prijs van een vat omvat tevens alle verzekerings- en
opslagkosten voor de eerste drie jaar van opslag startende op
de dag van vulling van het vat.
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De prijzen die Bus Whisky Distillers BV hanteert bij het aanbod,
zijn exclusief BTW, opslag, accijns- en bottelkosten. Op het
moment dat de investeerder besluit het desbetreffende vat te
bottelen, worden de flessen uitgeslagen, waardoor ze de ‘AGP’
warehouse verlaten en deelnemen aan het economisch
verkeer. In dat geval dient aangifte accijns op het vat te worden
gedaan door Bus Whisky Distillers BV bij de belastingdienst
Douane.
Voor het bottelen van de whisky moeten ook kosten worden
gemaakt (zoals arbeid, fles, label, verpakking, verzenden,
administratiekosten). Deze kosten worden door Bus Whisky
Distillers BV berekend aan investeerder tegen de op dat
moment geldende tarieven.
De investeerder heeft verschillende mogelijkheden om zijn vat
te bottelen. Bottelen kan bijv. onder eigen label of onder de
labels van Bus Whisky Distillers BV. Er is in overleg tevens
keuze uit verschillende type flessen en verpakkingen. Bus
Whisky Distillers BV houdt controle op de kwaliteit van de vaten
(cask management) en het bottelproces. Als de whisky eenmaal
in de fles zit, kan deze wel 100 jaar of langer bewaard worden.
De lage onderhoudskosten zijn mede bepalend voor de
uiteindelijke rendementsverwachting van whisky als
investeringsproduct.
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Voorwaarden & Tarieven Cask
Program
De kleine lettertjes

Als investeerder wil je vooraf weten waar je aan toe bent. Jouw whisky moet geweldig smaken
en je wilt een bittere nasmaak achteraf voorkomen. Daarom hebben we bij Bus Whisky ook
kleine lettertjes voor investeerders. Een must om te lezen voordat je instapt. Dan smaakt het
rendement straks hopelijk net zo heerlijk als de whisky.
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Voorwaarden en definities
1. Definities en interpretaties
1.1. De in dit document gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis:
‘Merk’ betekent elk en alle intellectuele eigendomsrechten betrekking op of gerelateerd tot het
product en elk handelsmerk, naam, logo, beeldmerk, woordmerk, verpakking, ontwerp en/of sfeer,
imago, totaalbeeld van het product in welke vorm het van tijd tot tijd ook mag verschijnen en/of
elk recht van of gerelateerd tot het de Heische Hoeve en/of Bus Whisky Distillers danwel Bus
Whisky.
‘Vat’ heeft de betekenis zoals toegelicht in artikel 3.1 zijnde gevuld met alcohol zoals beschreven
in artikel 3.2.
‘Vattype’ betekent het vattype zoals gespecificeerd in de offerte.
‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst en deze voorwaarden en definities, zoals tussen
ons overeen is gekomen ten aanzien van de levering van het product.
‘Certificaat’ betekent het document waarop deze voorwaarden en definities betrekking hebben
of waarnaar in deze voorwaarden en definities wordt verwezen waarin meegenomen ons akkoord
ten aanzien van de acceptatie van uw bestelling.
‘Aanvraag’ betekent het verzoek om productdetails die zijn opgenomen in de offerte.
‘Prijs’ betekent de prijs van het product zoals toegelicht in de offerte, exclusief leverkosten van
welke soort dan ook, kosten van verzekering, overige kosten, verpakking, laadkosten,
vervoerskosten en alle belastingen en accijnzen van welke soort dan ook.
‘Voorwaarden en definities’ hebben betrekking op de in dit document verwoordde voorwaarden
en definities.
‘ons’ ‘onze’ en ‘wij’ hebben betrekking op Bus Whisky Distillers BV, (KvK 17207582)
‘U’, ‘uw’, ‘je’ , ‘jou’ en ‘jouw’ hebben betrekking op de koper of persoon aan wie de offerte is
gericht.
1.2. Tenzij de context een andere interpretatie vereist, zullen de volgende regels gehanteerd
worden om deze voorwaarden en definities te interpreteren.
a. Het woord ‘inclusief’ betekent ‘inclusief maar niet slechts’
b. Een referentie tot een ‘clausule’ is naar de relevante clausule in deze voorwaarden en
definities tenzij anders is vermeld.
c. De gehanteerde titels en koppen hebben geen invloed op de betekenis van de clausules.
1.3. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de voorwaarden en definities en een ander
document, gelden de bepalingen die in deze voorwaarden en definities zijn opgenomen.
1.4. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze definities en voorwaarden en alle
overeenkomsten die worden gesloten. Mocht er beroep gedaan worden op regelgeving anders
dan de Nederlandse wetgeving dan prefereert het Nederlandse recht.
2. Verkoopvoorwaarden
2.1. Wij aan akkoord met de verkoop, en u gaat akkoord met de aankoop van het product voor
de prijs en de voorwaarden zoals deze in dit document zijn opgenomen.
2.2. Wij sluiten geen contracten af voor de verkoop of levering van producten anders dan onder
gelding van deze voorwaarden en definities en we verwerpen andere algemene voorwaarden
en/of inkoopvoorwaarden.
3. Onze verantwoordelijkheden
3.1. Op basis van het ontvangstbewijs van de volledige betaling vullen we het uitgekozen
vattype met het product van de eerst volgende geproduceerde voorraad product en wordt een
eigendomscertificaat op naam opgesteld en getekend door een bevoegd bestuurder van Bus
Whisky Distillers BV.
3.2. We vullen uw vat tot een volume niveau van 65% alcohol, en uw naam wordt
handgeschreven op het vat vermeld en opgeslagen in ons vatenhuis.
3.3. We bewaren uw vat op ons terrein of op een andere plek die wij geschikt achten voor de
rijping van het product in het vat.
3.4. We verzekeren het product onder de zelfde voorwaarden als ons onze andere
gelijkwaardige, dan wel vergelijkbare producten en voorraad.
3.5. Op de verjaardagsdatum van het vullen van uw vat zullen we een 100 ml sample voor uw
vullen en dat naar uw Nederlandse postadres verzenden. Extra samples kunnen aangevraagd
worden en kosten €50,- inclusief accijnzen en verzendkosten.
3.6. U wordt samen met drie andere gasten 1 keer per jaar kosteloos ontvangen in onze
distilleerderij op afspraak.
3.7. In geval van het volledig teniet gaan van het vat, dan wel zeer ernstige schade aan het vat
zullen we ons ten zeerste inspannen om u een vervangend vat te bieden in de vorm van het
meest vergelijkbare, beschikbare vat in termen van type, product en distillatie datum. Indien dat
niet mogelijk blijkt wordt de verzekerde dagwaarde aan investeerder uitgekeerd.
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3.8. U erkent en gaat akkoord met het feit dat het vat in ons vatenhuis blijft voor de gehele duur
van de rijping, en de inhoud moet worden gebotteld met vermelding van dat de inhoud afkomstig
is van dit specifieke vat (single cask expression). U zult niet verzoeken om een botteling van het
vat, voor de datum dat de Bus whisky die in het jaar is geproduceerd dat uw vat is gevuld,
gebotteld is en op de markt is gebracht.
3.9. Op uw verzoek en onder toepassing van de Nederlandse wetgeving en clausule 3.8. van
deze voorwaarden en definities zullen we de inhoud van uw vat gebruiken om flessen te vullen
en voor dit doel zullen we, bij afwezigheid van een geschreven overeenkomst om dit anders te
doen, gebruik maken van droge waren en materialen zoals in gebruik en beschikbaar bij Bus
Whisky Distillers op het moment van botteling. We zullen ons tot het uiterste inspannen om te
voldoen aan elk redelijk en juridisch valide verzoek dat u doet ten aanzien van de vormgeving
van de fles, de verpakking en de etikettering , en, in afwezigheid van een eerder voorafgaand
geschreven overeenkomst met u die anders luidt, berust het intellectueel eigendom betreffende
de vormgeving en het product bij ons.
3.10. U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat om aan verzoeken ten aanzien van de
vormgeving en verpakking te voldoen wij kosten aan u in rekening zullen brengen.
3.11. De additionele betaling voor het bottelen en etiketteren is verschuldigd tegen de dan
geldende bedrijfstarieven op het moment dat de whisky klaar is om te worden gebotteld. De
betaling dient te zijn voldaan voordat de gebottelde flessen aan u worden uitgeleverd.
3.12. Nadat de inhoud van uw vat is gebotteld bent u (omzet)belasting en accijnsplichtig, tenzij u
aangegeven heeft dat de gebottelde inhoud vervoert zal worden naar een andere
accijnsgoederenplaats in of buiten Nederland.
3.13. U dient te hebben voldaan aan alle belasting – en accijnsverplichtingen en transport te
hebben geregeld van uw flessen binnen 1 maand na botteling.
4. Uw rechten en verantwoordelijkheden
4.1. Zodra het product is betaald en het vat is gevuld bent u gerechtigd het vat op afspraak te
bezoeken onder gelding van de vigerende voorwaarden en bepalingen op onze website. U
houdt ons op de hoogte van veranderingen in uw naam of adres.
4.2. U erkent en gaat akkoord met het feit dat er verlies van zowel alcohol als volume plaatsvindt
bij de rijping van het product in het vat, en ofschoon er wat fluctuatie in kan zitten, gaan we uit
van een geschat percentage van 2 tot 5 % per jaar.
4.3. U staat er borg voor en kunt aantonen aan ons dat u voldoet aan, en blijft voldoen aan de
geldende belasting en accijnswet- en regelgeving ten aanzien van overeenkomsten van deze
soort, daarin meegenomen dat u:
a. Een private koper bent die het product voor private, niet commerciële doeleinden verwerft of
b. U bent een in Nederland gehuisveste rechtspersoon bevoegd tot het verhandelen van
accijnsplichtige goederen
c. U bent in het buitenland gevestigde rechtspersoon en wijst een Nederlandse
vertegenwoordiger aan
4.4. U erkent en gaat akkoord met het feit dat u verantwoordelijk bent om zich op de hoogte te
stellen van de geldende belasting- en accijnswetgeving en daaraan te voldoen bij aankoop van
het product bij ons.
4.5. U erkent en gaat akkoord met de geschatte vulniveaus, zoals aangeven in de overeenkomst
enkel gelden als een richtlijn, dat elk vat een kleine afwijking kan hebben in capaciteit, en dat we
geen minimaal aantal gevulde flessen kunnen garanderen.
4.6. Niets in deze overeenkomst geeft u enige recht of toestemming tot het gebruik van ons merk
of enig intellectueel eigendom van ons.
4.7. Wanneer u het eigenaarschap van het vat wil overdragen, dient u vooraf daaraan een
geschreven akkoord bij ons aan te vragen en de nieuwe eigenaar zal akkoord moeten gaan met
onze voorwaarden en definities. Het recht van eerste koop berust altijd bij ons. Wanneer we
afzien van ons eerste recht van koop, kan het eigenaarschap worden overgedragen naar en op
naam gesteld worden van een ander individu of rechtspersoon en worden administratieve kosten
in rekening gebracht.
4.8 U erkent en gaat akkoord met het feit dat het vat en de inhoud ervan niet vatbaar zijn voor
verpanding en niet verpand zullen worden.
5. Titel en risico
5.1. Het risico ten aanzien van het product wordt op u overgedragen op het moment dat u of uw
vertegenwoordiger het product in ontvangst neemt, dan wel het overgedragen wordt aan een
vervoerder.
5.2. Het eigendom van het vat gaat pas over nadat alle verschuldigde bedragen ten aanzien van
het vat aan ons zijn voldaan.
6. Prijs en betaling
6.1 bij ontvangst van uw bestelling zullen we u een factuur en bijgaand schrijven verstrekken met
daarin vermeld de prijs en verschuldigde belastingen en accijnzen die daarop betrekking hebben.

23 / 25

6.2. U erkent en gaat akkoord met de verplichting tot betaling binnen de gestelde
betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, en u erkent en gaat akkoord met de bepaling dat
alle betalingen ontvangen moeten zijn op moment van vulling van het vat. Wanneer de
betalingen niet zijn voldaan binnen de gestelde periode, zijn we gerechtigd om de bestelling te
annuleren en onze bevestiging aan u van de bestelling in te trekken en vervallen onze
verplichtingen volgend uit het contract.
6.3. de prijs omvat alle verzekerings- en opslagkosten voor de eerste vijf jaar van opslag
startende op de dag van vulling van het vat en u wordt op de hoogte gesteld van de geldende
tarieven als u er voor kiest ons het vat langer voor u te laten bewaren.
6.4. Indien het vat op enig moment wordt aangeboden en terug gekocht door ons garanderen
we een rendement van tenminste 5,0% per jaar op de aan ons betaalde aankoopsom na aftrek
van bewaar- en transactiekosten.
7. Aansprakelijkheid7.1 We zijn niet aansprakelijk voor:a. Verlies van verdiensten
b. Verlies van handelc. Verlies van goodwill of vergelijkbare verliezen
d. Verlies van verwachte opbrengstene. Verlies van spaargeldenf. Verlies van gebruik
g. Verlies of beschadiging van data of informatie
h. Enige vorm van indirecte, speciale of gevolg schade van welke soort dan ook en door welke
oorzaak dan ook.
7.2. Ingevolge van clausule 7.1 is onze totale aansprakelijkheid ingevolge van of in verband
staand tot het contract beperkt tot de omvang van de overeengekomen aanschafprijs van het
vat.
8. Diverse bepalingen
8.1. Elke correspondentie voortvloeiende uit het contract of in verband staand tot het contract zal
geschieden in schriftelijk Nederlands per brief aan het adres van de relevante partij zoals vermeld
in het contract, dan wel aan het laatst bij ons bekende adres van u.
8.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen
voortvloeiende uit het contract wanneer deze vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden
die redelijkerwijs boven onze macht uitgaan.
8.3. Het is niet toegestaan om rechten of verplichtingen voortvloeiende uit het contract, over te
sluiten, aan een ander toe te wijzen dan wel op andere wijzen over te dragen zonder onze
voorafgaande, schriftelijke toestemming.
8.4. Het contract creëert geen partnerschap of gezamenlijke onderneming tussen de partijen
noch is er sprake van toestemming tot vertegenwoordiging van de wederpartij.
8.5. Geen enkele bepaling in het contract is geldig totdat het contract door ons is getekend.
8.6. In geval dat een bepaling, of deel van een bepaling, uit dit contract ongeldig, onwettelijk of
onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, of in geval dat de wetgeving
veranderd waardoor en bepaling of een deel van een bepaling ongeldig, onwettelijk of
onuitvoerbaar wordt in welke vorm dan ook, zal deze worden beschouwd als verwijderd uit de
geldende algemene voorwaarden en definities die voor het overige volledig gehandhaafd en
geeffectueerd blijven.
8.7. Wij zien niet af van en worden niet beschouwd als afgezien hebbende van
a. welk recht of uitoefening van onze rechten dan ook voortvloeiend uit dit contract of uit de
geldende wet- en regelgeving.
b. Noch mag er van uitgegaan worden dat wij hebben gekozen voor het afzien van ons recht of
de uitoefening van onze rechten zoals vastgelegd in dit contract dan wel in de vigerende wet- en
regelgeving tenzij
c. Wanneer toepasselijk en bevestigd door het contract het afzien van het recht, of de keuze
daarvoor en de daaruit resulterende bevestiging ervan door ons schriftelijk is vastgelegd,
ondertekend is door ons en door ons aan u is overhandigd.
8.8 Het contract omvat de gehele overeenkomst tussen u en ons betreffende het onderwerp en
vervangt daarbij ieder voorafgaande regeling, overeenkomst of afspraak tussen ons met
betrekking op dit onderwerp en geeft vorm aan het totaal van onze verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden ten aanzien van het afgenomen product.
8.9. Volgens de volledige reikwijdte zoals deze wordt bepaald door de toepasselijke wet- en
regelgeving sluiten wij alle voorwaarden, omstandigheden, garanties of andere kaders impliciet of
expliciet, inclusief kwaliteit, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of wat voor zaken dan ook op
die ons zouden kunnen binden uit, tenzij anders is vermeld in deze voorwaarden en definities.
En elke voorwaarde of garantie of andere bepaling met betrekking op het product die mogelijk op
andere wijze wordt geïmpliceerd of opgenomen lijkt te zijn in de overeenkomst bij wet of
anderszins wordt nadrukkelijk uitgesloten.
8.10 Niets in deze voorwaarden en definities heeft de bedoeling om, of wordt ingezet om enige
aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken met betrekking tot fraude danwel frauduleuze
misrepresentatie.
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9. Geldende wet- en regelgeving
Het contract en alle niet contractuele disputen of claims vallen onder de Nederlandse wet- en
regelgeving. En elk mogelijk conflict verband houdende met het contract of in verband met niet
contractuele disputen of claims vallen onder de Nederlandse Jurisdictie.

De Tarieven
Uitsluitend bij de verkoop van vaten aan andere investeerders die in hetzelfde AGP bewaard
blijven worden er transactiekosten in rekening gebracht.

Transactiekosten
Categorie portefeuille bedrag exclusief 21% BTW van / tot:
€ 5.000 2,0%
€ 10.000 1,8%
€ 15.000 1,6%
€ 20.000 1,3%
€ 25.000 1,1%
€ 50.000 1,0%
€ 100.000 0,8%
€ 250.000 0,7%
€ 500.000 0,6%
€ 1.000.000 0,5%
Bewaarkosten worden uitsluitend doorbelast als vaten bij Bus Whisky Distillers BV liggen
opgeslagen. De tarieven zijn gebaseerd op de grootte van de portefeuille.
Bewaarpremie
Categorie portefeuille bedrag exclusief 21% BTW van / tot:
€ 5.000 2,0 %
€ 10.000 1,9 %
€ 15.000 1,8 %
€ 20.000 1,7 %
€ 25.000 1,6 %
€ 50.000 1,5 %
€ 100.000 1,4 %
€ 250.000 1,3 %
€ 500.000 1,2 %
€ 1.000.000 1,1 %
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