Baileux , maandag 25 mei

Beste klant,
Sinds enkele weken maakt de horecasector een van de moeilijkste en meest
ingewikkelde momenten uit haar geschiedenis mee. Tot op vandaag is er nog heel wat
onzekerheid over de exacte timing van de heropening van de sector.
Wij van de trappistenbrouwerij Chimay willen er enerzijds alles aan doen om uw
activiteiten efficiënt te laten hervatten en anderzijds willen we u onze verschillende
beslissingen betreft het omruilen van vaten in uw magazijn en horecazaak meedelen.
1. Omruilen en terugnemen van vaten in uw magazijn:

De brouwerij van Chimay verbindt zich tot de terugname van alle vaten waarvan de
vervaldatum binnen acht weken ligt (startdatum: de officiële heropeningsdatum die door de
regering is meegedeeld) en die niet meer aan klanten verkocht kunnen worden.
De vaten worden niet terugbetaald, enkel omgeruild. Het omruilen gebeurt als volgt:






door de vaten van uw centrale terug te sturen naar het distributiecentrum van
Chimay, mits voorafgaande goedkeuring;
het aantal geleverde vaten met een langere houdbaarheidsdatum komt overeen met
het aantal teruggenomen vaten, rekening houdend met de kleur en het soort bier;
op het vlak van de boekhouding gebeurt de omruiling via een creditnota en een
herfacturatie voor hetzelfde bedrag;
flesjes van 33cl en 75cl worden niet teruggenomen;
aantal vaten dient uiterlijk op vrijdag 29/05 aan onze medewerkers meegedeeld te
worden.

2. Omruilen en terugnemen van vaten in horecazaken:

De brouwerij van Chimay verbindt zich tot de terugname van alle vaten waarvan de
vervaldatum binnen zes weken ligt (startdatum: de officiële heropeningsdatum die door de
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regering is meegedeeld) en die niet meer aan klanten verkocht kunnen worden. De vaten die
in gebruik zijn worden automatisch omgeruild.
De vaten worden niet terugbetaald, enkel omgeruild. Het omruilen gebeurt als volgt:






door de vaten van uw centrale terug te sturen naar het distributiecentrum van
Chimay, mits voorafgaande goedkeuring;
het aantal geleverde vaten met een langere houdbaarheidsdatum komt overeen met
het aantal teruggenomen vaten, rekening houdend met de kleur en het soort bier;
op het vlak van de boekhouding gebeurt de omruiling via een creditnota en een
herfacturatie voor hetzelfde bedrag;
flesjes van 33cl en 75cl worden niet teruggenomen;
aantal vaten dient uiterlijk op vrijdag 29/05 aan onze medewerkers meegedeeld te
worden.

Alvast Bedankt voor uw medewerking en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u
vragen hebt.

Alexandre Vulsteke
National Account Manager Belux
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Sacha Demulder
Sales Director Befralux

