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Verantwoorde alcoholverkoop is voor Lovino Wijnen V.O.F. erg belangrijk.  Lovino Wijnen V.O.F 
wil geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar. 
 
In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe Lovino Wijnen V.O.F invulling geeft 
aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Lovino Wijnen 
V.O.F wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment 
van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis 
dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende 
drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de 
leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat 
deze werkwijze ook wordt gehanteerd. 
 
Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste 
één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De 
geborgde werkwijze omschrijft:  

1. Hoe Lovino Wijnen V.O.F, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de 
leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van drank tot en met de bezorging; 

2. Hoe Lovino Wijnen V.O.F ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt 
gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de 
verantwoordelijkheid van Lovino Wijnen V.O.F; 

3. Hoe Lovino Wijnen V.O.F controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en 
hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden 
doorgevoerd. 
 
 

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit) 

Binnen Lovino Wijnen V.O.F. wordt streng gehandhaafd op de leeftijdscontrole bij de verkoop van 
onze producten. Lovino Wijnen V.O.F. verkoopt wijnen zowel aan bedrijven en particulieren.  
 
B2B 
De verkoop aan bedrijven vindt fysiek plaats. Tijdens onze verkoopprocedure controleren wij 
allereerst de leeftijd van de desbetreffende vertegenwoordiger van de klant. Wanneer de klant ervoor 
kiest om onze wijnen te kopen met als initiatief het verkopen ervan, laten wij de verantwoordelijke een 
overeenkomst ondertekenen waarin zij bevestigen de plicht op de leeftijdscontrole van ons over te 
nemen. De vertegenwoordiger van de klant moet wel de nodige bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
hebben vanuit het bedrijf om de overeenkomst te ondertekenen. De wijnen worden door de UBO’s van 
Lovino Wijnen V.O.F. persoonlijk bezorgt. Door het ondertekenen van deze geborgde werkwijze 
bevestigen zij hierbij tijdens aflevering de leeftijd van de klant te controleren d.m.v. een 
identiteitsbewijs (conform lid 2 artikel 20 van de Alchoholwet). 
 
B2C 
De particulieren verkoop vindt online plaats. Bij een online bestelling in onze webshop wordt aan de 
klant gevraagd om te verifiëren of hij/zij 18 jaar of ouders is. De wijnen worden door de UBO’s van 
Lovino Wijnen V.O.F. persoonlijk bezorgt. Door het ondertekenen van deze geborgde werkwijze 
bevestigen zij hierbij tijdens aflevering de leeftijd van de klant te controleren d.m.v. een 
identiteitsbewijs (conform lid 2 artikel 20 van de Alcoholwet). 
 
 
 



  
2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het 

Alcoholbesluit) 

Op het moment van opstellen, 22 februari 2022, heeft Lovino Wijnen V.O.F. nog geen medewerkers 
in dienst. De UBO’s van Lovino Wijnen V.O.F. hebben allen een uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
geborgde werkwijze die nodig is voor de verkoop van Alcohol. Ook zijn zij allen geïnformeerd door 
de andere UBO’s en bevestigen zij met het ondertekenen van deze geborgde werkwijze bekend te zijn 
met de nodige informatie rondom de verkoop van alcohol (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het 
Alcoholbesluit). 
 
Wanneer één van de UBO’s zich niet houdt aan de nodige voorzorgsmaatregelen genoemd in deze 
geborgde werkwijze, bevestigen zij met het ondertekenen van deze geborgde werkwijze alle mogelijke 
gevolgen hiervan te dragen. Ook zullen zij op eigen kosten een cursus moeten volgen waarin hen 
duidelijk gemaakt wordt welke vereiste nodig zijn bij het verkopen van alcohol. 
 

 
3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit) 

Elk jaar op 1 januari wordt de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen van Lovino Wijnen 
V.O.F. geëvalueerd door de UBO’s van de organisatie. Hierbij worden de nodige aanpassingen 
gemaakt om de geborgde werkwijze relevant en conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het 
Alcoholbesluit te houden. 
 
De naleving van de geborgde werkwijze wordt gecontroleerd door middel van de volgende 
maatregelen:  

1. De inzet van zelfcontroles in iedere stap van het proces (van bestelling tot en met bezorging); 
2. Periodieke evaluatie van de geborgde werkwijze en actualisering na iedere wijziging van de 

situatie; 
3. Het treffen van maatregelen die worden genomen indien een UBO (of externe partijen) zich 

niet houden aan de afspraken beschreven in de geborgde werkwijze of in de andere 
overeenkomsten gesloten met betrekking tot artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit. 
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