Handelsbetingelser for køb af andel af hele fade hos Thy Whisky

Ejerskab til fadet
Når Thy Whisky sælger et helt fad i en eller flere andele overgår fadet og dets indhold til at være
købernes ejendom. En fadandel kan godt deles mellem flere personer. Aftalen med Thy Whisky skal
dog indgås af én juridisk person.
Med købet har køber betalt for alle omkostninger forbundet med påfyldning, oplagring, fadprøver,
aftapning, flasker, afgifter og forsikring på fadet, med mindre andet fremgår af købsaftalen. Thy
Whisky forpligter sig hermed til at oplagre fadet i mindst 3 år, medmindre andet aftales og fremgår af
ejer-certifikatet, og gennemføre aftapning af fadet inden 3 måneder herefter. Medmindre andet
aftales, kan fadet ikke forlade Thy Whiskys lager i oplagringsperioden og umiddelbart efter aftapning
overdrages det tomme fad uden beregning til Thy Whisky.
Påfyldningsdato og løbende besøg
Vi vil gerne have give alle fadejere en god oplevelse med at følge whiskyens udvikling. Vi håber, at
alle vores fadejere har mulighed og lyst til at komme forbi en gang eller to gange undervejs. Men det
kræver også vores fokus og opmærksomhed at have besøg, og vi vil gerne have lov til at gøre noget
særligt ud af det.
Vi fastsætter derfor som udgangspunkt 3-4 dage hvert år, hvor der påfyldes nye ”andels”-fade, og hvor
fadejere inviteres forbi og hente deres årlige sample af fadet. Hvis dit fad er påfyldt den 31. marts, kan
du derfor regne med, at vi inviterer dig og andre fadejere til et fad af samme dato i forskellige årgange
til at komme forbi ca. samme dato de næste tre år.
Det kan forhåbentligt blive en lejlighed til at møde andre fadejere, at få mulighed for at dufte lidt til
de andres fade og høre om, hvad vi har gang i hos Thy Whisky.
Alle fadejere er naturligvis også velkomne til at deltage i vores øvrige smagninger og rundvisninger
mod betaling.
Hvis alle andele af et fad ikke er solgt på påfyldningdatoen, vil Thy Whisky købe de resterende
andele. Disse vil eventuelt blive solgt videre efterfølgende.
Udbytte af fadet
Det kan forventes en vis afdampning – ”angels share” – fra træfadene. Dette varierer meget fra fad til
fad, men det er ikke unormalt med en afdampning på omkring 5 % af fadets indhold per år. Vi ved
derfor ikke præcist hvor mange flasker, der kommer ud af fadet i sidste ende. Indregnet at der tages
noget fra til årlige fadprøver kan man som udgangspunkt forvente omkring 8 flasker á 50 cl ved
fadstyrke fra én andel på 5 liter.

Det kan ske at et fad viser sig at være utæt, og det skal det naturligvis ikke være. Vi laver altid en
kontrol af fadene før påfyldning for at sikre, at der ikke er større utætheder og at fadet er frisk. Hvis
der alligevel skulle være en lille utæthed i fadet, som er overset, vil dette som oftest kunne ses i løbet
af de første dage efter påfyldning af fadet, og der er mulighed for at skifte fad. Vi vil give fadejerne
besked, og evt. tilbyde at genpåfylde fadet, hvis en nævneværdig mængde skulle være gået tabt.
Fortrydelse af køb og videresalg af fadandele
Der gælder de for købeloven sædvanlige 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at fortryde købet bedes
du kontakte Thy Whisky som vil behandle sagen. Fortrydelsesretten bortfalder dog på dagen for
påfyldning. Thy Whisky kan som udgangspunkt ikke tilbyde at købe fadandele tilbage eller formidle
salg af flaskerne efter aftapning.
Det er tilladt at sælge eller overdrage sin fadandel til tredje part. I forbindelse med salget skal
fadejeren oplyse Thy Whisky om, at der er indtrådt en ny ejer, og opgive navn, adresse, e-mail og
telefonnummer på vedkommende.
Etikettering og flasker
Den færdige whisky tappes efter den aftalte oplagringstid på 0,5 liters flasker ved fadstyrke, med
mindre andet er aftalt i forbindelse med købet. Som udgangspunkt anvendes de typer af etiketter og
flasker, som Thy Whisky bruger på tidspunktet for tapningen. Ved køb af hele fade, kan der evt.
indgås aftale om særlige personlige etiketter.
Brand, tyveri eller andre uheld
I tilfælde af brand, tyveri eller andre uheld, som gør, at fadets indhold går tabt, vil Thy Whisky uden
beregning tilbyde at fylde et nyt fad af samme type og størrelse som erstatning. Der ydes i den
forbindelse ikke erstatning for tabt oplagringstid, og der må påregnes tre års fornyet oplagring af det
nye fad.
Hvis Thy Whisky lukker inden lagringstiden er opnået.
I det tilfælde, at Thy Whisky skulle lukke produktionen inden for de tre år og dermed ikke har
mulighed for at gennemføre fadlagringen, er køberen sikret ved, at Thy Whisky forpligter sig til forlods
at betale spiritusafgiften, som pt. er er 120 kr. pr liter ren spiritus, samt et beløb på 4000 kr per fad til
dækning af fadejernes evt. udgifter til at få færdiglagret og tappet whiskyen andetsteds. Endvidere vil
fadejerne i dette tilfælde beholde fadet efter det er tømt. Hvis en sådan situation skulle opstå, vil Thy
Whisky være behjælpelig med at få dette arrangeret.
Øvrige betingelser
Købet er i øvrigt omfattet af vores generelle handelsbetingelser, som du kan finde på vores
hjemmeside www.thy-whisky.dk

Ovenstående betingelser er gældende pr. 29. november 2017.

