KHN Advies
Biercontracten

Checklist kortingsregeling
Voor u als horecaondernemer is de kans groot dat bier een belangrijk deel is van uw omzet. Dit betekent in de praktijk
dat u afspraken maakt met uw bierleverancier: over de levering van bier, maar vaak ook over bruikleen, financiering,
enzovoort. In alle gevallen is het belangrijk dat de afspraken tussen horecaondernemer en brouwerij duidelijk
en begrijpelijk worden vastgelegd. Ook raden wij u aan om altijd de aanbiedingen van meerdere brouwerijen te
vergelijken voordat u met een brouwerij in zee gaat. Vergelijk aanbiedingen niet alleen op prijs, maar ook op andere
contractuele voorwaarden.
Om u daarbij te helpen heeft KHN voor vier vormen van afspraken checklists gemaakt. Voor de bruikleenovereenkomst, de financieringsovereenkomst, het afnamebeding en de kortingsregeling. In deze checklist geven wij een
overzicht van de belangrijkste vragen die u kunt stellen als u met een brouwerij afspraken wilt maken over een
kortingsregeling.

Wat is een kortingsregeling?
Een kortingsregeling is een set van afspraken tussen een horecaondernemer en een brouwerij, waarin is
vastgelegd welke kortingen door de brouwerij worden verstrekt op de brutoprijzen uit de prijscourant of
prijslijst van de brouwerij.
Kortingsregelingen komen in twee hoofdvarianten voor: korting in de vorm van een vast bedrag of korting
in de vorm van een percentage. Bovendien kunnen er bepaalde afhankelijkheden en bepalingen in de
kortingsregeling zitten. Denk aan een ondergrens voor het aantal hectoliters (waarna de korting pas
geldt), tijdstippen van levering, staffelkortingen en indexatie van de korting.

Vraag voordat u een contract ondertekent, om een conceptcontract en om de juiste algemene voorwaarden. Neem deze door met een adviseur; uiteindelijk gaat het om veel
geld en vaak lange looptijden. KHN Advies kan u hierbij adviseren.
Koninklijke Horeca Nederland is hét kenniscentrum voor horecaondernemers: leden
en niet-leden kunnen bij ons terecht voor advies over allerlei aspecten van de
horecabedrijfsvoering. Heeft u een vraag over een overeenkomst met een brouwerij,
of wilt u advies over een contract? Kijk dan wat KHN voor u kan betekenen op onze
website, of bel ons:
Info & Advies (alleen leden):

www.khn.nl/info-advies

0348 48 94 11

BedrijfsAdvies:

www.khn.nl/bedrijfsadvies

0348 48 94 19

Juridisch Advies:

www.khn.nl/juridischadvies

0348 48 94 11

Belangrijke vragen bij het maken van afspraken over een kortingsregeling
1.

Wordt de kortingsregeling schriftelijk vastgelegd?

2a. Is de looptijd van de kortingsregeling expliciet vastgelegd?
2b. Wanneer de looptijd van de kortingsregeling niet expliciet is
vastgelegd: Wordt er jaarlijks opnieuw onderhandeld over de
kortingsregeling?
3a. Is de kortingsregeling gekoppeld aan (een) andere overeenkomst(en)?
3b. Eindigt de kortingsregeling als de andere overeenkomst(en) eindigt/
eindigen?
4a. Is duidelijk beschreven voor welke producten de kortingsregeling
geldt?

m Ja
m Ja
m Ja

m Nee
m Nee
m Nee

m Ja
m Ja

m Nee
m Nee

m Ja

m Nee
(Ga naar vraag 5)

4b. U kunt hieronder aankruisen voor welke producten de kortingsregeling Wel
geldt:
• Pilsener bieren
m
• Grootverpakking bier (fusten vanaf 20 liter en tanks)
m
• Kleinverpakking bier (flesjes en blikjes, fusten kleiner dan 20 liter)
m
• Speciaal bieren
m
• Overige alcoholhoudende dranken
m
• Dranken zonder alcohol
m
• Food en droge kruidenierswaren / anders
m

Niet

m
m
m
m
m
m
m
m Vast bedrag

5a. Wordt de korting gegeven in de vorm van een percentage (bijvoorbeeld 20%) dat in mindering wordt gebracht op de brutoprijzen uit de
prijscourant of prijslijst? Of in de vorm van een vast bedrag (bijvoorbeeld € 50 per hectoliter) dat in mindering wordt gebracht op de bruto
prijzen uit de prijscourant?

m Percentage

5b. De korting wordt in een vast bedrag gegeven. Wordt dat bedrag
regelmatig aangepast/geïndexeerd? (bijvoorbeeld elk jaar)

m Ja

m Nee

6.

m Ja minimaal ...…
m Ja

m Nee
m Nee

Geldt er een minimum afname voordat er korting wordt gegeven?

7a. Kent de kortingsregeling staffelbepalingen?
(een bepaling dat een hogere korting wordt gegeven wanneer een
vooraf vastgelegd volume in een bepaalde periode wordt afgenomen)
7b. De hogere korting bij de staffelbepaling geldt:

Namelijk € ...…

Namelijk ...… %
(Ga naar naar 6)

(Ga naar vraag 8)

m Over het totaal

m Over het extra volume

gerealiseerde volume

dat over de staffels
(trapsgewijs) bereikt is

8a. Kent de kortingsregeling nog extra kortingsbepalingen?

m Ja

m Nee

8b. U kunt hieronder aankruisen welke extra kortingsbepaling van
toepassing is:
• Afname van extra (speciaal)bieren op de tap
• Gebruik van merkglazen van de brouwerij
• Levering op de begane grond
• Levering op een door de brouwerij of groothandel te bepalen vaste
leveringsdag

Wel

Niet

m
m
m
m

m
m
m
m

9.

m Bij elke factuur

(Ga naar vraag 9)

Wanneer wordt het kortingsbedrag uitgekeerd?

(af-factuur)

m Einde van een bepaalde
periode (kalenderjaar of
andere datum)

10. Krijgt u (een bepaalde hoeveelheid) glaswerk, viltjes,
promotiemateriaal en dergelijke gratis?

m Ja

m Nee

11. Is er een minimum factuurbedrag per bestelling voor gratis levering?

m Ja
m Ja

m Nee
m Nee

12. Ontvangt u een promotionele bijdrage (in de vorm van geld of
ondersteuning zoals evenemententaps)?

