
UITERLIJKE BESTELDATA 
voor door Denis ROBERT  
verzorgde wijnleveringen: 

30 april 2017 
Levering tussen 15 en 27 juni.  

Opgelet, er is nog maar 
één leveringstournee  per jaar! 

TARIEVEN EN 
BESTELDATA 

 
 
 
 
 

 
 

NEDERLAND 
BELGIË 2017  

Denis ROBERT & Sébastien PRADAL 
GAEC du Mas d'Intras - F 07400 Valvignères 

Tél. +33 (0)4.75.52.75.36 
Site WWW.MASDINTRAS.FR 
Email  contact@masdintras.fr  

Misbruik van alcohol kan de gezondheid schaden, 
gebruik het daarom met mate. 

HOE U KUNT BESTELLEN :  
 
 

- via telefoon, brief of e-mail 
- of beter, online via www.masdintras.fr : 
    - pagina's BE of NL  voor een levering thuis 
    - pagina FR voor een levering aan de grens (*) 

 
 
 
 

LEVERINGSKOSTEN (levering in BE/NL)  
 

- wanneer u voor de uiterlijke besteldatum min. 6 fl. 
bestelt, betaalt u GEEN leveringskosten.  Wij 
leveren zelf, 10 tot 60 dagen na de uiterlijke 
besteldatum. Belgische / Nederlandse belastingen 
zijn bij de prijs inbegrepen. 
 

- voor een dringende  bestelling of na vermelde data  kunnen 
wij pakketten met 18 flessen van 750ml naar keuze via de 
post verzenden, tegen bijgaand tarief. De portokosten 
bedragen dan   10 € . Wij nemen de rest van de 
verzendkosten voor onze rekening. 

Het hele jaar , vrijblijvend wijnproeven 
in onze wijnkelder! 

Wij zijn van maandag tot zaterdag 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 uur tot 18.30 uur 
Op zon- en feestdagen gesloten. 

 

Rondleiding in de wijnkelder mogelijk op afspraak. 

BETALING  
 

- u bent al klant : aanbetaling is niet nodig,  betaling geschiedt 
na levering door overmaking naar onze bankrekening in Luik. 
 

- u bent een nieuwe klant via Internet  : u maakt een 
aanbetaling van 50% van het factuurbedrag over op onze 
rekening in Luik, het resterende bedrag betaald u door 
overmaking na de levering. 
 

Onze bankrekening in België :  
t.n.v. GAEC du Mas d'Intras - F 07400 Valvignères 
KBC Luik, IBAN BE85 7320 0202 2806 - BIC CREGBEBB   
 

NB: online betalen via onze website is NIET mogelijk. Wijn  hebben 
wel een Bankkaartterminal, maar het werkt alleen in Nederland. 

(*) BESPAREN OP DE ACCIJNZEN  
  

 De accijnzen werden sinds 2013 driemaal verhoogd. U mag 
echter zelf vanuit Frankrijk 120 flessen invoeren. Daarover 
betaald u dan Franse belasting. 
 Wilt u zelf wijn in Frankrijk afhalen  en daarmee 
ruim 1 € per fles besparen ,  dan kan Denis u 
tegen het Franse tarief  leveren in: 
- Rijsel  (Lille) op dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni  
- Ecouviez (bij Arlon) op woensdag 28 juni 2017 
We sturen u met plezier ons Franse tarief toe, maar u kunt het 
ook op onze website vinden. 

EEN PRECIES LEVERSCHEMA 
   

Ida informeert u bijtijds  over datum en tijdstip van levering 
door Denis, en helpt u bij het vinden van een alternatief voor 
het geval u die dag niet aanwezig kunt zijn.  

Buiten deze data is verzending per post 
het hele jaar door mogelijk , per 18 
flessen  van 750ml, met slechts een extra 
kost van 10 €. Wij betalen voor de rest van de 
port, maar graag ontvangen wij de dure 
postverpakking bij een volgende  levering retour! 

MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKING  
 

 

Wij gebruiken lichtgewicht flessen die 400 gr wegen, terwijl 
een klassieke fles 500 of 600 gram weegt. Dat betekent een 
energiebesparing van 20 à 33%  en jaarlijks is dat een 
besparing van 14 tot 28 ton glas. 

Natuurlijke kurken, dozen 
van kringloopkarton  

  
  

Onze kurken  zijn van kurk uit een natuurlijke productie 
zone. Het produceren van kurken draagt bij aan het 

handhaven van milieuvriendelijke werkgelegenheid in deze regio. Omdat 
ze van natuurlijk materiaal zijn gemaakt en met vuur gebrand kunnen 
onze kurken gerycleerd worden in bv isolatie materiaal ten bate van de 
kankerbestrijding.  U kunt uw kurken bij ons inleveren  (alle soorten, 
plastic doppen inbegrepen) wij zorgen dat het op de juiste plek komt. 
  
  

 Onze wijndozen   zijn gemaakt van 100 % kringloopkarton, en kunnen 
nog een tweede leven hebben : lege dozen (en de kartonnen 
legbedden )kunt u aan ons teruggeven , mits ze schoon en 
onbeschadigd zijn. Wij hergebruiken deze dozen ! 

ONZE VAKANTIEWONING   
 
 
 

Onze vakantiewoning draagt het keurmerk "Accueil 
Paysan" en kan per week gehuurd 

worden. De woning is volledig eco-gerenoveerd, 
en biedt ruimte aan 4 tot 7 personen . Er kan 
een studio voor 2 personen bij gehuurd 
worden. Het tarief varieert van 450 tot 550 € per 
week, de schoonmaak is inbegrepen. U 
vindt meer informatie wanneer u op internet 
zoekt naar 'acceuil paysan intras' .  



    Te betalen (bedrag hiernaast 
in het blauwe vak herhalen a.u.b)  : 

 
 
 
 
 

(1) accijnzen, ecoheffing, BTW, levering inbegrepen . 

GAEC du Mas d'Intras: voor adresgegevens z.o.z.  

Naam:         Tél.:   
 
 

Voornaam:     
 
 

Adres:    GSM:  
      

Postcode:   Fax: 
Woonplaats:      
    Datum en handtekening : 
E-mail: 

GRATIS FLESSEN:  voor een bestelling van minimaal 24 fles-
sen ontvangt u 1 fles cadeau  (6 flessen bij 120 fl. en 15 flessen bij 240 fl.). 

INKLARING:  levering van de wijn door onszelf is gratis. Belgi-
sche /Nederlandse  belastingen (accijnzen, ecoheffing, BTW) zijn inbegrepen. 

BETALING:  zie ommezijde. 

 

 

 TARIEF 2017 voor de Benelux - bestelbon (1) 
 
 
 

Proefpakketten  
Aan-
tal 
do-
zen 

 
 

Prijs per 
doos incl. 

 
 

Totaal 
bedrag 

n°1 - 6 fl. rosé (3 RS75,3 IS16*)   35,10 €  

n°2 - 6 fl. wit   (2 MO16, 2 CN16,2 VI16*)  54,80 €  

n°3 - 6 fl. rood  relatief licht 
(2 RU75, 2 HE14, 2 CA16*) 

 
 
 
 
 

41,20 €  

n°4 - 6 fl. volle rode wijnen  
(ME14,  AL14, TN15, SY14, FE14, GR15*)  

 
 
 
 
 

50,40 €  

n°5 - 6 fl. natuu rwijnen 
(2 CA16, 2 GR15, 1 CN16, 1 VI16*)  

 
 
 
 
 

53,00 €  

n°6  - 12 fl. uit het assor timent : 
(RU75, ME14, HE14, AL14, TN15,SY14, 
FE14, IS15, MO16, CA16,GR15,CN16*) 

 
 
 
 
 
 
 

95,10 € 
 

Totaalbedrag proefpakketten (incl. belasting)  

Nevenstaand totaalbedrag hier herhalen a.u.b:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverings- 
kosten  

- op vermelde data  
(vanaf 24 flessen) 

 
 

gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- via de post:  pakket 
van 18 fl. (750 ml ) het 
hele jaar door mogelijk 

10 € 
(graag 

ontvangen wij 
de postverpak-
king retour bij 

een evt. volgen-
de levering ) 

Te betalen eindbedrag:   

* voor verklaring van de codes, zie tarief, kolom "Ref." 


