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Het is voor de Clubwinkel van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. De 
Clubwinkel wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. 
 
Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Clubwinkel invulling geeft aan deze verantwoorde 
verkoop op afstand. 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 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 tenminste één keer per jaar 
geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft: 

 het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen; 
 de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers; 
 de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd. 

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

 In de webwinkel kunnen artikelen enkel worden gekocht door leden, die daarvoor moeten inloggen. Statutair is 
vastgelegd dat leden tenminste 18 jaar oud zijn. 

 Artikel-pagina’s waarop alcohol wordt aangeboden zijn voorzien van een scherm waarin een bezoeker moet 
bevestigen dat hij/zij tenminste 18 jaar oud is. Tot dit is bevestigd is de pagina niet responsief. 

 Op artikel-pagina’s waarop alcohol wordt aangeboden wordt het NIX18-logo getoond. Ook wordt expliciet 
vermeld dat het artikel enkel kan worden verkocht en geleverd aan personen van 18 jaar en ouder, en dat bij 
bezorging om identificatie zal worden gevraagd. 

 Verzendingen van alcoholhoudende artikelen worden aangemeld bij Flespakket.nl. Daarbij wordt de optie 
“Leeftijdscheck 18+” aangevinkt, waarbij automatisch ook de opties “Alleen afleveren bij ontvanger” en 
“Handtekening voor ontvangst” zijn ingeschakeld. 

 Op de buitenzijde van de verzendverpakking wordt het NIX-18 logo aangebracht, zodat de bezorger weet dat het 
een alcoholhoudend artikel betreft. 

 Bezorging wordt uitgevoerd door PostNL, waarbij aan de deur om een legitimatiebewijs wordt gevraagd. Dit kan 
een paspoort zijn, een Nederlands rijbewijs of een Europese of Nederlandse ID-kaart. 

 Wanneer de leeftijdscheck niet is gelukt neemt de bezorger het pakket mee terug, waarna het naar een PostNL-
punt in de buurt wordt gebracht. Daar kan het binnen 1 week alsnog kan worden afgehaald met een geldig 
legitimatiebewijs. Na deze termijn gaat het pakket terug naar de afzender. 

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

 Medewerkers dienen de geborgde werkwijze te kennen zodat zij de handelingen correct uitvoeren. 
 Wanneer er wijzigingen zijn in de geborgde werkwijze worden medewerkers op de hoogte gesteld. 
 Minimaal één keer per jaar wordt de geborgde werkwijze met medewerkers doorgenomen. 

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

 Bij elke verzending zal de medewerker bij zichzelf nagaan of alle stappen in de procedure correct zijn gevolgd. 
 Indien een medewerker zich niet houdt aan de werkwijze dan worden maatregelen getroffen om deze afspraken 

alsnog na te laten komen. Dit kan het doorlezen van de geborgde werkwijze betreffen, of het doorlopen van het 
proces in aanwezigheid van de coördinator van de Clubwinkel of afgevaardigde van het bestuur van de Citroën 
ID/DS Club. 

 Indien de bezorgende dienst zich niet houdt aan de werkwijze dan zal deze ter verantwoording worden geroepen, 
waarna zonodig naar een alternatieve dienst zal worden overgestapt. 

 Minimaal één keer per jaar wordt de geborgde werkwijze met medewerkers doorgenomen, en vindt evaluatie 
plaats om te bepalen of de werkwijze dient te worden aangepast. 

 Met enige regelmaat, minimaal twee keer per jaar, vindt een steekproef plaats waarbij een verzending wordt 
gecontroleerd aan de geborgde werkwijze. Daarbij wordt een ontvanger enkele dagen na ontvangst van het 
pakket via email gevraagd of bij bezorging om een legitimatiebewijs is gevraagd, en of de verzendverpakking het 
NIX-18 logo droeg. Deze mailwisseling wordt bewaard. 


