VOORJAARS WIJNPAKKET
18 FLESSEN MET KORTING !
Vier de lente met een heerlijk glaasje wijn!
We verheugen ons op een mooie lente en hoe kunnen we dit beter
vieren dan met een lekker glaasje wijn? Bent u op zoek naar een
lekkere wijn die past bij uw home made diner of ‘ uw verwen uzelf’ Take
Away? Of om gewoon te drinken, gezellig samen met uw familie of
vrienden thuis?
Speciaal voor deze voorjaarsperiode hebben hebben we voor u een
wijnpakket samengesteld van 18 flessen (6 soorten x 3 flessen), met
KORTING !
Prijs van het pakket voor 18 flessen:
Normale prijs 232,86 € – Kortingsprijs 211,63 €
Hoe bestellen? Via onze webshop of stuur ons gewoon een mailtje naar
katleen.vankeer@cavesdefrance.be met uw adresgegevens.

DIT PAKKET BEVAT:
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MEER INFO
WIL JE GRAAG MEER WETEN?

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

E-mailadres*

Inschrijven

PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie
zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

