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Vindict Wijnabonnement Seizoenswijnen 

 

Nieuw bij Vindict is het Wijnabonnement Seizoenswijnen. Het is heel eenvoudig en gemakkelijk. Je 

meldt je aan en vier keer per jaar krijg je een wijndoos thuis gestuurd. Bij het begin van elk seizoen 

ontvang je 12 flessen (6 wijnen, van elke wijn 2 flessen) die bij dat jaargetijde passen. Ook kun je op 

onze website meer informatie vinden over de wijnen, waar ze lekker bij zijn en een paar recepten.  

De voordelen: 

> Je krijgt de 12e fles gratis (per kwartaal 82,50 ipv 90,- euro) 
> Gratis verzending 
> Bij de eerste doos ontvang je gratis het boekje Smaakstof 
> Geen omkijken naar 
> Extra informatie online, inclusief wijn/spijs tips en recepten 
> Op elk moment op te zeggen 
 

Ja, ik wil het Wijnabonnement Seizoenswijnen: 

O  Ik kies voor het abonnement, ontvang gratis het boekje Smaakstof en betaal € 82,50 per 

kwartaal (ipv € 90,00) 

O  Ik kies voor 1-malig een doos Seizoenswijnen + gratis het boekje Smaakstof en betaal € 90,00 

 

Adresgegevens ontvanger Wijnabonnement Seizoenswijnen: 

(in blokletters, graag alles invullen) 

Achternaam  .............................................................................    Voorletters  .......... M / V  

Straat en huisnummer  ..........................................................................................................  

Postcode .......................................  Woonplaats  ....................................... ......................... 

Telefoonnummer  ....................................... Email adres  ..................................................... 

 

Factuurgegevens: 

O Ik machtig Vindict om het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven.* 

O Ik betaal graag via een factuur (+ € 2,50 administratiekosten per wijndoos) 

O Factuurgevens zijn gelijk aan adresgegegevens (let op: wel gegevens onderaan invullen bij machtiging) 

Achternaam  .............................................................................    Voorletters  .......... M / V  

Straat en huisnummer  ..........................................................................................................  

Postcode .......................................  Woonplaats  ....................................... ......................... 

Telefoonnummer  ....................................... Email adres  ..................................................... 

*Bij machtiging (verplicht): 

Bank/Gironummer .......................................................................................................... ........ 

Op naam van .......................................  .......................................  Plaats .............................   

 

Datum ........... ........... Handtekening ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 

 

Het doorlopende abonnement is tot wederopzegging. Opzegging dient ten minste één maand voor de 

levering van de volgende Seizoenswijnen te worden opgezegd. Stuur dit formulier ingevuld op naar: 

Vindict, Abonnementenservice, Veemarkt 104, 1019 DE Amsterdam / per email: richard@vindict.com.  


