PRIVETASTING WHISKY
GENIET VAN EEN GEZELLIGE PROEVERIJ EN
ONTDEK ONDERTUSSEN DE GEHEIMEN VAN
WHISKY MET VRIENDEN, FAMILIE OF UW BEDRIJF

U zou graag een privétasting volgen waarbij alles
voor u geregeld wordt en aangepast is naar uw
noden? Wij organiseren dit graag voor u en uw
gezelschap in onze degustatieruimte.
Wat bieden wij u:
6 uiteenlopende whisky's
deskundige uitleg over het productieproces
geschiedenis van whisky
historische uitleg bij elke whisky
proefnotities per whisky
water, brood en chocolade
glazen en accessoires
tijdsduur ca. 2 uur

prijzen en voorwaarden
De privétasting kost € 37.50 per persoon met een minimum
van € 375.00. Dit bevat alle bovenvermeldde zaken. Wij
kunnen groepen ontvangen tot 30 personen.
Na afloop kunnen de geproefde flessen aangekocht worden
met 5% korting.
Wenst u een tasting volledig op maat met andere line-up of
exclusieve flessen, aarzel niet ons om een offerte te vragen.
Bijlage: algemene voorwaarden privétastings

Huis Windels nv
Ijzerenleen 48
2800 Mechelen

Huis Windels nv
Ijzerenleen 48 – 2800 Mechelen
tastings@huiswindels.be

BE 0864.891.286
www.huiswindels.be

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉTASTINGS
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Tussen 15 december en 3 januari zijn er geen tastings mogelijk.
De datum en uur van tasting worden besproken in onderling overleg.
De prijs bedraagt € 37.50 per persoon met een minimum van € 375.00.
Tastings op maat, met andere whisky’s, spirtis zijn mogelijk in onderling overleg maar
hiervoor kan afhankelijk van de kostprijs van de spirits een meerprijs aangerekend
worden.
Tastings op verplaatsing zijn mogelijk, hiervoor worden volgende meerprijzen
gehanteerd: €35.00 in een straal van 6 km, € 55.00 in een straal van 20 km, € 75 in
een straal van 50 km.
Een voorschot van 50% van het totale bedrag dient betaald te worden bij bevestiging.
Tastings kunnen geannuleerd worden tot 10 dagen voor aanvang met volledige
terugbetaling van voorschot. Nadien wordt het voorschot ingehouden.
De tweede schijf van 50% van het totale bedrag wordt betaald bij aanvang van de
tasting.
Alle prijzen zijn inclusief btw.

