Wees welkom beste Connoisseur!
Welkom op het wondere toneel van al het goede in de wereld.
De gloednieuwe formule van Stokerij VdS is er voor iedereen die geïnteresseerd is in lekkere, ambachtelijke
sterkedranken met een verhaal.
Het idee is eenvoudig. In de stokerij worden heel wat producten gemaakt, vaak voor anderen onder private
labels maar ook nog steeds de eigen reeks producten. In totaal worden er meer dan 200 unieke producten
gemaakt gaande van likeuren uit grootmoeders tijd tot de premium gins van vandaag. Het productgamma is
dus heel gevarieerd. En daarom ook net zo interessant.
Omdat we iedereen willen laten kennismaken met al dat lekkers en omdat uw mening voor ons belangrijk is,
sturen we om de vier maanden een pakketje van passende smaken naar u toe! Concreet krijgt u 3 gevulde
flesjes van 10cl. (goed voor telkens twee porties) naargelang het thema, samen met een woordje uitleg over
de toegestuurde producten. Alle producten die in de stokerij gemaakt worden komen in aanmerking.
Daarnaast wordt u uitgenodigd bij ons in de stokerij om één van onze tastings bij te wonen. Een tasting bestaat
uit een rondleiding in de stokerij met een uitgebreide degustatie achteraf. Als lid krijg je daarbovenop met je
lidkaart de mogelijkheid om de eigen producten van de stokerij te bekomen aan een gunstig tarief.
Als absoluut hoogtepunt wordt er jaarlijks een Connoisseurs Club Batch gemaakt in een zeer kleine oplage,
enkel en alleen voor de leden. Elk lid ontvangt dan een genummerd exemplaar. Pure collector’s items!
Heel wat om naar uit te kijken dus!
Om lid te worden van de Connoisseurs Club betaalt u 175 euro (incl. BTW)* per jaar. Stopzetting kan per jaar.
*deze prijzen gelden enkel voor het rechtsgebied België, voor internationale leden is dit de prijs (incl. BTW) + verzendkosten.

Hierin zit alles wat hierboven vermeld staat voor één jaargang:
-

3 pakketjes verspreid over één jaar
1 lidkaart
1 tasting in de stokerij
Clubtarief op de aankoop van VdS-producten
1 exclusieve, genummerde fles van de Connoisseurs Club Batch

Zin om een Connoisseur te worden?

Schrijf je dan in via de inschrijfknop op de site!
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