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Privé- tasting 

 
Afhankelijk van uw voorkeur, budget en beschikbare tijd organiseren wij graag degustaties van: 

sigaren, whisky, rum, gin, porto, calvados, tequilla, … 

 

Voor een sigaren proeverij kunt u kiezen tussen Cubaanse, Dominicaanse, Nicaraguaanse en 

Honduras sigaren.  

Meestal proeven wij 2 à 3 sigaren. De prijzen variëren rond de € 10,00/sigaar.  

Leuk is natuurlijk dat er ook een whisky, cognac of rum kan aangeboden worden.  

Prijzen vanaf € 35,00/fles voor sterke dranken.  

Tijdsduur: reken ongeveer een uur per sigaar. 

 

De line-up tijdens een dranken degustatie bestaat meestal uit 6 glazen x 2 cl. De smaakpapillen 

resetten we tussendoor met brood, chocolade en water.Tijdens een gin tasting laten we eerst de gin 

puur proeven, desgewenst kan men er tonic aan toevoegen, om finaal te eindigen met een  

Perfect Serve gin-tonic  aangevuld met botanicals.  

Prijzen vanaf € 35,00/fles voor sterke dranken. Tonic water € 1,35/fles 20cl.  

Tijdsduur: reken ongeveer een 20-tal minuten per glas. 

 

 

Locatie 

Gezien de hoeveelheid benodigd materiaal en het voordeel om alles bij de hand te hebben,  

gaat onze voorkeur naar het gebruik van onze eigen degustatieruimte, gelegen naast onze winkel.   
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Wij stellen deze graag kosteloos ter uwer beschikking en er is plaats voor maximaal 30 zittende 

personen. 

Indien het voor u niet mogelijk is om naar Mechelen te komen, dan bieden wij u ook graag de 

mogelijkheid om tastings op verplaatsing te organiseren.  

De extra kosten hiervoor bedragen voor Mechelen € 35,00, groot Mechelen € 50,00,  

€ 75,00 in een straal van 50 km en in samenspraak voor langere afstanden. 

 

Animatie 

Uitleg over de verschillende producten wordt verzorgd door één van onze medewerkers.  

Afhankelijk van de grootte van de groep voorzien wij een extra 2de persoon. 

 

Demonstratiematerialen worden meegebracht als extra ondersteuning.  

 

Wij stellen de tafels op voor het evenement, het afruimen en afwassen nemen wij na afloop voor 

onze rekening. Graag willen wij, tbv de opstelling, 1,5 uur op voorhand toegang krijgen tot de zaal. 

  

Bij een whisky en rum tasting op verplaatsing vragen wij u vriendelijk om zelf brood, chocolade, 

water en -glazen zelf te willen voorzien.   

Voor een Gin of sigarendegustatie volstaan alleen water en –glazen. 

 

Productprijzen 

De ruime keuze aan producten en specifieke verlangens/budget stellen ons niet in staat om nu 

onmiddellijk een prijs te berekenen voor een tasting.  

De prijzen per fles en/of sigaar worden berekend op basis van onze winkelprijzen.  

De overschot(ten) mag u behouden. 

Wij zijn steeds bereid u te ontvangen om samen de details te bespreken. 

 

Prestaties 

Voor de prestaties vragen wij een forfaitair bedrag van € 220,00 

 

Alle vermelde prijzen zijn excl. btw 21% met uitzondering van de rookwaren. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Voorschot 50% 

Saldo 50%  

Betalingstermijn 14 dagen  

 

 

Wij hopen u hierbij een overzicht te hebben kunnen geven van onze mogelijkheden. 

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Catherine, Philippe, Wouter, Michiel en jobstudente Maxine 

Het huis Windels team 


