
CHATEAU HET LOO GAAT BRUISEND 2016 IN! 

Lieve klanten, 

Na 3,5 jaar hebben wij besloten een andere weg in te slaan en ons meer te richten op verkoop via 
wederverkopers en onze webshop. Wij sluiten onze winkel met ingang van 25 december 2015 en gaan bruisend 
2016 in. 

Als wijnimporteur blijven wij het erg leuk vinden om contact te houden met onze klanten. Wijnliefhebbers die we 
de afgelopen jaren in de winkel hebben mogen ontvangen, kunnen nog steeds blijven genieten van onze wijnen. 
Vanaf januari 2016 zullen wij dit alleen in een andere vorm gaan gieten. 

U bent van harte welkom elke tweede woensdag van de maand bij Restaurant Twenty2 in de Van 
Kinsbergenstraat te Apeldoorn, voor een proeverij met een thema. Meer informatie over de thema's volgt spoedig. 
Verkoop zullen wij voortzetten via de webwinkel, zoals nu ook al het geval is, en via onze wederverkopers. 

Tevens zullen wij via nieuwsbrieven en social media u als klant op de hoogte houden van acties met betrekking 
tot uw favoriete wijn(en). 

"The shop on the corner" gaat verdwijnen en daar hoort dan ook een opruiming bij. Wij reiken u graag een aantal 
mooie voordelen aan! 

Zo geldt vanaf heden de actie "6 halen 5 betalen"op alle wijnen, m.u.v. de huiswijn. Dus ook op de bewaarwijnen, 
champagnes en exclusieve flessen. Kortom; doe uw voordeel! 

Op accessoires geven wij een korting van 25% bij aanschaf van twee of meer stuks! 
Een waterkan, champagnekoeler, Magic Decanter etc.; leuk om te krijgen, nog leuker om te geven! 

De inventaris van de winkel is ook te koop en ja, er valt zelfs te praten over een overname in z'n geheel. Mocht je 
interesse hebben in het winkelpand, laat het ons dan weten, dan maken we een afspraak. 

De spelregels: 
* De aanbieding "6 voor 5" is enkel geldig in onze wijnwinkel tijdens openingstijden en tot en met 24 december 
2015. 
* De korting geldt bij een minimum afname van 6 flessen wijn, uitgezonderd de huiswijnen wit, rood en rosé van 
Verdera. 
* De korting geldt ook bij aanschaf van minimaal een gemengde doos wijn van 6 flessen. Hierop wordt een korting 
van 16,66% berekend op de totaalprijs. 
* Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen in onze winkel. 

*Olijfoliën, BRIX chocolade en alle aanwezige kunst in de winkel is uitgezonderd van de genoemde aanbiedingen. 

* Winkelinventaris kan worden gereserveerd d.m.v. een aanbetaling van 25% en afgehaald worden op afspraak 
na 24 december 2015 (na 16:00 uur). 

Graag zien we u in de komende maand nog een keer in de wijnwinkel en anders het volgende jaar bij een van 
onze proeverijen. We zijn dankbaar en denken met een warm gevoel terug aan de tijd die we hebben 
doorgebracht met alle wijnliefhebbers in onze winkel; een prachtige periode om nooit te vergeten! 

Vineuze groet, Iwan en Mirka 

 


