
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wijnhandel in Barcelona gooit de 

oude regels overboord en heeft een 

nieuwe brutale formule bedacht: 

 

WineBuddies 

Spaanse topwijnen binnen 2-3 dagen nu 

ook bij jou in Nederland thuisbezorgd: 

Vele Euro´s goedkoper!  

Geinteresseerd? 

 

WINEBUDDIES 

SPAANSE TOPWIJNEN  

VOOR SPAANSE PRIJZEN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJSVOORBEELDEN: 

 

GESSAMÍ / Regio Penedès 

Gezien op Spanjewijn.nl 

Prijs NL (excl. Bezorgkosten)  € 14,58 

WINEBUDDIES: 

Inkoopprijs Spanje   €  8,02 

Winebuddies opslag  €  1,11* 

Transport    €  3,34* 

Jouw prijs   € 12,47 

 

Jouw voordeel   €  2,11 

 

 

FERRER BOBET VINYES VELLES / Regio Priorat 

Gezien op Grandcruwijnen.nl 

Prijs NL (excl. Bezorgkosten)  € 39,95 

WINEBUDDIES: 

Inkkoopprijs Spanje   € 27,36 

Winebuddies opslag  €  1,11* 

Transport    €  3,34* 

Jouw prijs   € 31,81 

 

Jouw voordeel   €  8,14 

 

* Bij bestelhoeveelheid van 18 flessen (verschillende soorten) 

 

WineBuddies, Wijnhandel anno nu. 

Met WineBuddies koop je vanaf nu jouw Spaanse wijnen 

tegen Spaanse inkoopprijzen met een vaste, transparante, 

opslag per fles. Geen importeur, geen tussenhandel, alleen 

de transportkosten berekenen we je door.  

De lekkerste Spaane wijnen worden daarmee al direct 

euro´s goedkoper dan in de Nederlandse wijnhandel. Bij 

exclusieve wijnen is het verschil nog veel groter. (zie de 

prijsvoorbeelden hiernaast voor jouw voordeel!)  

Dankzij ons grote netwerk in Spanje bieden wij een brede 

collectie van niet alledaagse wijnen uit alle Spaanse 

wijnregio´s . Van fluweelzachte klassiekers tot moderne 

“Grazy Wines”. Stuk voor stuk pareltjes waarmee je jezelf 

en jouw gasten zeker gaat verassen. En het mooiste: je 

hoeft er niet eens voor naar Barcelona te reizen (hoewel dat 

natuurlijk best leuk is), wij sturen de wijnen rechtstreeks 

vanuit onze winkel naar jouw adres in Nederland. 

Eerlijke vergelijking 

Vraag nu onze actuele bestellijst aan en 

vergelijk onze prijzen met jouw vaste 

wijnadres. Of profiteer van onze 

exclusieve wijnen die je nergens anders 

zult vinden. Vragen of advies nodig? 

Geef het ons door en we nemen 

telefonisch contact met je op.  

Het WineBuddies assortiment met 

bestelinfo vraag je aan via: 

info@wine-factory.com 

 

Onze wijnwinkel: 

Carrer del Vallespir 180 

08014 Barcelona 

tel: +34 646011698 (Nederlandstalig) 

www.wine-factory.com 

 

Jouw eigen selectie wijn binen 2-3 

dagen in Nederland thuisbezorgd: 

Vele euro´s goedkoper 


