
'Kunst in Kistje'
Wijn in combinatie met kunst

Een onderscheidend wijngeschenk, op maat samengesteld
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Vascovins: Discover Wine

Vascovins is een groothandel in wijnen waar iedereen
welkom is maar die zich in eerste instantie richt op de
horeca. Door hun kleinschalige karakter bent u niet één
van de velen, maar dé klant. En dat vertaalt zich in een
begeleidingstraject op maat bij de samenstelling van uw
wijnkaart.

De man achter Vascovins is Vasco van den Eertwegh,
iemand met een passie voor eten en drinken. Die passie
nam een vlucht toen hij als kok in verschillende type
horecabedrijven in Nederland, Zwitserland en Engeland
werkzaam was. In 2005 maakte hij de overstap naar de
wijnhandel. 

Door zijn ervaring als kok en in de wijnhandel weet
Vasco alles over de combinatie van wijn en eten. Die
kennis kan hij ook inzetten om uw personeel te trainen
zodat zij klanten professioneel kunnen adviseren over
de perfecte wijn.

Vascovins
Vasco van den Eertwegh

M. (06) 29 02 87 09
info@vascovins.com
www.vascovins.com



Een onderscheidend wijngeschenk

Wijn wordt vaak weggegeven, of het nu als relatiege-
schenk, als bedankje of als cadeau is. En terecht, want
met een goede fles wijn maak je heel veel mensen blij.
Het nadeel van het geven van wijn is dat de herinnering
niet blijvend is. Vaak verdwijnt de fles in het wijnrek en 

bij het opentrekken ervan weet je niet meer wie hem
ooit gaf. Om wijn een uniek en blijvend karakter te
geven heeft Vascovins, samen met Hans Biesmeijer van
The Arts, een combinatie van wijn en kunst ontwikkeld:
‘Kunst in Kistje’.

Wat houdt 'Kunst in Kistje' in?

'Kunst in Kistje' is de combinatie van een fraaie houten
wijngeschenkkist met één of meerdere flessen wijn én
een kunstobject. Er zijn diverse mogelijkheden waardoor
voor ieder budget, vanaf ongeveer 45 euro (excl. btw),
een mooi geschenk kan worden samengesteld. Boven-
dien kunt u via de kunst ook een unieke boodschap
communiceren waardoor het geschenk helemaal bijzonder
wordt. Geef bijvoorbeeld het kunstwerk ‘De gestreepte
hond’ cadeau aan uw trouwe relaties en bedank ze voor
het feit dat ze ook dit jaar weer zo trouw als een hond
zijn geweest. 

Dat kan natuurlijk als kerstgeschenk, maar ook met
verjaardagen van relaties en personeel, na het afronden
van een groot project, of gewoon als spontaan
bedankje. U zult merken dat het kunstwerk vaak op het
bureau van uw zakelijke relatie komt te staan en voor
een blijvende herinnering zorgt.

Vascovins ontzorgt u, ook als het om ‘Kunst in Kistje’
gaat. Ze kunnen namelijk de verzending van het pakket
naar uw klant regelen. 

Rijkswachters

Een bijzonder voorbeeld van een kunstobject dat onder-
deel van ‘Kunst in Kistje’ kan zijn, is een Rijkswachter.
Bij de verbouwing van het Rijksmuseum zijn de kunst-
werken jarenlang in houten transportkisten de wereld
over gegaan. Nu het Rijksmuseum weer open is zijn de
kisten niet meer nodig. Van de kisten zijn Rijkswachters
gemaakt: leuke robots die stuk voor stuk uniek zijn. En
het mooie is: ze hebben allemaal hun eigen verhaal.
Zoek als eigenaar uit welk kunstwerk door jouw Rijks-
wachter is beschermd.
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"Ik geef 'Kunst in Kistje' als relatiegeschenk weg bij het afronden van een project. Dat bevalt heel erg goed en dat komt

vooral omdat Vasco er maatwerk van maakt. Hij kiest telkens weer voor een kunstwerk dat perfect bij mijn klant past.

We krijgen er alleen maar enthousiaste reacties over."

Toine van Wijchen, Bouwbedrijf Van Wijchen

Een persoonlijk kunstwerk gecombineerd met wijn. Al vanaf 45 euro.
Ideaal als relatiegeschenk, of om iemand mee te verrassen.
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