
 

 

                             

 

  

Vilkår for kjøp og reservasjon av Dory fra 

Feddie Ocean Distillery  

 

 

 

 

 

 

 

Alment  

Nedstående tilbud er rettet mot en begrenset krets som vil lære seg mer om whisky gjennom å 

følge utviklingen fra råvare til ferdig produkt. Vilkårene i dette tilbudet gjelder inntil videre. 

Tilbudet og vilkårene kan endres uten varsel.  



 

 

 

Partene  

Partene som inngår avtale er Feddie Distillery A/S (nedenfor kalt Feddie) og en fysisk eller 

juridisk person (nedenfor kalt Fateieren).  

 

Fatet  

Størrelsen på fatet som anvendes er en så kalt Dory, med volum på 35 liter. I og med at tre er et 

levende materiale og alle trestaver er forskjellig kan det forekomme variasjoner i størrelsen. Ved 

flaskefylling justeres for pluss -eller minus ut fra normalverdien på 35 liter.  

Alle fat fylles helt opp.  

 

Destillatet  

Spriten er maltet korn som meskes, gjæres og destilleres til Feddie Distillery. Alkoholstyrken 

ved fatfylling er 60 %.  

 

Kjøp av fat og reservasjon av innholdet  

Utlegget for Fateieren er delt opp i et obligatorisk kjøp av fatet og et lån til Feddie. Motregningen 

med lånet er at Feddie , for Fateierens regning, reserverer innholdet i Fateierens Dory (Fatet). 

Fatets innhold reserveres i sin helhet. Fateieren har ikke mulighet til å reservere deler av 

innholdet i sin Dory.  

 

Prisliste  

Aktuell prisliste er på Feddie sin hjemmeside (feddiedistillery.no).  

 

Kjøp  

Kjøp og reservasjon skjer på blankett for tegning av Dory eller på Feddie sin hjemmeside 

(fediedistillery.no)  



 

 

 

Tildeling av fat  

Feddie forbeholder seg retten til å beslutte om tildeling av fat. SluttavtaleInngåelse av avtale 

sluttføres ved at intresenten som tildeles fat betaler inn beløpet for kjøp og reservasjon i sin 

helhet. Ved betaling god- kjenner også Fateieren vilkårene, som ligger ved fakturaen.  

 

Registrering  

Fateieren er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt er korrekt. Hvis informasjonen 

endres har Fateieren ansvar for at endringene meddeles vi e-post til info@feddiedistillery.no, 

eller gjennom direktekontakt med Feddie sin representant.  

 

Kontakt og beskjed  

Beskjed i forbindelse med lånet og reservasjon gis til Fateieren. Feddie sin kontakt med 

Fateieren skjer i første omgang gjennom den e-postadresse som Fateieren har gitt i sin 

kontaktinformasjon.  

 

Lån  

Fateierens innlåning til Feddie er knyttet til Fateieren. Lånebeløpet fremgår av den faktura som 

betales til Feddie i samband med fatkjøpet. Beløpet til- bakebetales når Fateieren bruker sin 

reservasjonsrett gjennom flaskefylling av Dory sitt innhold. Om Dory flaskefylles i flere 

omganger tilbakebetales lånet i sin helhet ved den avsluttende flaskefylling. Hvis Fateieren 

begjærer tilbakebetaling uten å bruke sin reservasjon, forfaller denne. Tilbakebetaling av lånet 

skjer tidligst tre år etter den datoen fatet fylles og senest ti år etter samme dato.  

 

Rente  

Det gis ikke rente på Fateierns lån til Feddie.  

 

Fatfylling  



 

 

Fateieren er velkommen til å delta ved fatfyllingen på Feddie Distillery, samt ta med gjester. 

Planlagte fatfyllinger annonseres på Feddie sin hjemmeside og anmeldelse gjøres til 

fateier@feddiedistillery.no 

Fateieren kan også velge å la Feddie fylle fatet uten at denne er med. Fatet må være betalt ved 

fatfylling.  

 

Lagring  

Lagring av Dory skjer i Feddies lager på Fedje. Minimumslagringstiden er tre år. Etter de første 

tre årene er det Fateieren som avgjør hvor lenge fatet skal lagres. Lengste lagringstid for fatet er 

ti år. I fatets pris inngår lagring og forsikring i de første tre år. Om Fateieren ønsker å lagre sin 

Dory lenger en disse tre årene faktureres det en avgift for lagring og forsikring. Størrelsen på 

avgiften angis på Feddies hjemmeside.  

  

FLASKEFYLLING  

Flaskefyllings anmeldelse skal gjøres til fateier@feddiedistillery.no . Whiskyen buteljeres på 

flasker à 70 centiliter. Feddie buteljerer kun fulle flasker. Under lagring reduseres, på grunn av 

avdunsting, innholdet i fatet både i volum og alkoholstyrke. Dette er en naturlig del av 

lagringsproses- sen. 

Flaskefylling gjøres normalt ved den alkoholstyrke, fatets innhold har nådd ved 

flaskefyllingstidrommet (så kalt cask strength.) 

Etter tre års lagring er volumet normalt 46 flasker cask strength. Ved en lengre lagringstid enn 

tre år, eller ved delflaskefylling, blir det totale volu- met mindre på grunn av avdunsting. 

Ved flaskefylling ved fat styrke tilkommer ingen ekstra kostnader for tapping, flasker eller 

etiketter opp til 47 flasker. Ved flere enn 47 flasker betales det en kostnad per flaske.  

Deler av flaskens etikett har en fri utforming. Fateieren ved anmeldelse av flaskefylling gir 

beskjed om hvordan del frie delen på etikettes skal utformes. 

Det er mulighet å få trykket i farger med en hvit bakgrunn og original -logotype legges ved 

flaskefylling anmeldelsen i jpg-format.  

For øvrig trykker Feddie all informasjon om wiskyen på etiketten.  

 

Fateieren kan etter flaskefylling velge følgende alternativ for sitt fat:  

1. Fylle fatet en gang til med nydestillat for lagring.  

I så tilfelle kan fatet fylles minst to ganger.  

2. Få sendt fatet til adresse innen Norge til gjeldende kostnad for  



 

 

Fateieren.  

3. Selge fatet til Feddie Distilleri for en fast pris på kr. 1000,-  

Prisen kan endres og informasjon finnes på hjemmesiden; feddiedistillery.no 

Normalt kan en Dory fylles minst to ganger og samtlige Fateiere får også tilbud om igjenfylling 

av sitt fat i samband med første flaskefylling.  

 

Ekstratjenester  

Feddie tilbyr Fateierne ytterligere opplevelser, tjenester og produkter relatert til deg som 

Fateier.. Disse ekstra opplevelser og tjenester blir annonsert på Feddie sine hjemmesider.  

 

Leveranse  

Leveranse av flasker skal skje via godkjent salgssted i henhold til de lover som gjelder ved 

flaskefyllingstidspunktet.  

 

Ekstra kostnader  

De av Feddie sin ekostnade for Dorys innhold inkluderer ikke eksterne skatter eller avgifter som 

til eksempel alkoholavgift, moms og salgstedets påslag.  

 

Uforutsette hendelser  

Whiskyen lagres i eikefat. Da eiken i fatet er et levende materiale kan lekkasje eller andre 

uforutsette hendelser inntreffe. 

Feddie kompenserer eller erstatter, i den grad det er mulig.  

 

Endring av vilkår i allerede inngått avtale.  

Feddie har rett å inngå avtale med Fateieren om endring av vilkårene hvis det er nye lover, 

domsavsigelse eller at myndighetene herunder endrer forutsetningene – eller at det er etter 

Ferddies bedømming -er nødvendig.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Force Majore  

Forhindres Feddie til å følge den inngåtte avtalen på grunn av Force Majore skal Feddie i den tid 

som hindrer varen, anses som fritak for avtalen. Fateieren har da ikke rett til erstatning for 

skade som har kom- met. Med Force Majore menes krig, terrohandlinger, politiske uroligheter, 

import eller eksportrestriksjoner, beslutt fra myndigheter, streik, lockout eller andre arbeids 

hindringer, brann, oversvømming, storm, orkan eller andre naturkatastrofer utenfor Feddies 

kontroll som kan hindre Feddie fra å fullføre avtalen med fateieren.  

 


