
WijnNieuws 

Voorintekening  
Vino Novello 2015 

 
De lekkerste Primeurwijn van 2015 komt er weer aan.  
Vino Novello Fiori D’ inverno, Dolomieten, Italië 
 
Bestee wijnliefhebber(ster), 
 
Al ruim 25 jaar verkopen wij met groot succes onze Italiaanse primeur wijn van het wijnhuis  
Cavit, Vino Novello Fiori D’ Inverno. 
Het wijnhuis Cavit geeft ons ieder jaar weer de garantie dat wij u een prachtige primeurwijn  
kunnen aanbieden.  
 
De Novello staat garant voor veel warm en romig kersenfruit, een vleugje kruiden en veel 
diepgang, een volwaardige wijn die zeker niet met 3 maanden gedronken hoeft te worden.  
Elk jaar weer verrast de Novello menig wijnliefhebber door zijn goede kwaliteit.  
De primeurwijn van Cavit is al jaren een explosie van fruit met heel veel smaakbeleving,  
dit maakt deze primeurwijn zo aangenaam en bijzonder. 
 
Afgelopen week hebben wij ons weer ingeschreven en wij hebben weer het maximale    
aantal flessen kunnen inkopen.  
Onze ervaring leert dat ook deze flessen weer snel op zullen zijn. 
 
U kunt alvast intekenen voor levering direct na binnenkomst. 
 
Wij bieden u dit jaar twee betaling mogelijkheden aan, schrijft u zich in en betaald u voor  
30 september de nota dan ontvangt u van ons een extra korting. 
 
Levering omstreeks 6 november 2015 
 
     Betaling na levering  Betaling voor 30 september 

Prijs per fles    € 6.99   
Bij 12 flessen    € 6.50  € 6.25 
Bij 24 flessen     € 6.25   € 5.99 
Bij 48 flessen of meer  € 5.95  € 5.75 
Wilt u AUB aangeven voor welke betaling u kiest. 
 
Verzendkosten buiten de bezorgregio Harderwijk € 8.50 (straal van 25 km) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald en Lisa van der Vegt, 
Wijnkoperij Egbert van der Vegt. 
 

Egbert van der Vegt   

Smeepoortstraat 19, 3841 EG Harderwijk 

0341-418547 Info@egbertvandervegt.nl 

Maak kans op een 

Pizza Catering met 

wijnproeverij  

t.w.v.€ 499.00  

bij aanschaf van  

12 flessen of meer! 
 

Onze pizzabakker bakt 

bij u op locatie  

de lekkerste pizza’s voor 

max 25 personen 

Uiteraard verzorgen wij 

een uitgebreide  

Italiaanse wijnproeverij. 


