
Mailorders bij Whiskyslijterij De Koning (per 2020-01-01) 

Mailorders kunt u opgeven via deze webshop. Deze wordt automatisch aan u bevestigd via e-

mail. Wij nemen daarna via e-mail (of telefonisch) contact met u op om u de verzendkosten mee 

te delen en de betaling te regelen.  

U kunt kiezen uit de volgende betaalwijzen:  

- Betaling vooraf op een van onze bankrekeningen.  

- Betaling via creditcard (Mastercard of Visa). Op uw verzoek sturen we u een email met een link 

naar onze veilige “Saferpay” applicatie om zelf te betalen. 

De verzending vindt plaats na ontvangst van het totale factuurbedrag.  

Bij Priority zendingen wordt bij schade of vermissing en zonder extra verzekering maximaal € 500 

per pakket vergoed. Extra verzekering tot € 5500 per pakket is mogelijk tegen extra kosten. 

Onverzekerde leveringen zijn voor totale verantwoording van de klant. 

Retouren binnen 14 dagen na ontvangst van goederen. Retourkosten zijn voor rekening klant.  

Alleen beschadigde goederen met voldoende verzekering zullen worden vervangen of hiervan zal 

de betaling worden gecrediteerd.  

Stuur niet automatisch de beschadigde goederen terug, maar bewaar deze als bewijs en neem 

direct contact op met ons.  

De goederen worden verpakt in speciale flesdozen. Afwijkende verpakkingsafmetingen worden 

op verzoek meegestuurd tegen eventuele extra kosten als de levering boven het maximum 

toegestane gewicht is.  

De verzendkosten zijn gebaseerd op een standaard 70cl flesgewicht. Afwijkingen in gewicht of 

verpakking kunnen andere tarieven tot gevolg hebben.  

De genoemde verzendkosten zijn in Euro (€) en gebaseerd op PostNL verzendtarieven.  



Verzendtarieven Nederland 

Standaard 50% korting op verzendkosten bij mailorders vanaf € 100! En helemaal geen 

verzendkosten bij mailorders vanaf € 250! Alleen geldig binnen Nederland!!!  

 

 
Standaard  Verzekerd  

1 fles  € 8,35  € 10,00 

2 flessen  € 8,85  € 10,50  

3 flessen  € 9,25  € 11,00  

4 flessen  € 10,00  € 11,75  

5 flessen  € 10,50 € 12,00  

6 flessen  € 10,75  € 12,50  

Verzendtarieven International  

EUR1 zone: Belgie, Denemarken (excl. Faeroer Eilanden en Groenland), Duitsland, 
Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italie (excl. San Marino en Vaticaanstad), 
Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden), Verenigd 
Koninkrijk (excl. Gibraltar en de Kanaaleilanden), Zweden. 

1 fles  € 19,00  

2 flessen  € 26,00  

3 flessen  € 26,50  

4 flessen  € 33,00  

5 flessen  € 33,25  

6 flessen  € 33,50  

 

  



EUR2 zone: alle overige landen in Europa (excl. Rusland). 

1 fles  € 24,50  

2 flessen  € 31,50  

3 flessen  € 32,00  

4 flessen  € 39,00  

5 flessen  € 39,25  

6 flessen  € 39,50  

  

WERELD zone: Rest van de Wereld en Rusland.  

1 fles  € 30,00  

2 flessen  € 41,00  

3 flessen  € 41,50  

4 flessen  € 66,00  

5 flessen  € 66,25  

6 flessen  € 66,50  

 


