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Rode wijn 
Vina Enterizo Tempranillo 2021 
Land: Spanje, Utiel-Requena 
Druif: Tempranillo 90%, Bobal 10% 
Dit is een wijn met aroma’s van rijpe  
bosvruchten die je kan serveren  
bij varkensvlees.  

Witte wijn 
Vina Enterizo Macabeo 2021 
Land: Spanje, Utiel-Requena 
Druif: Macabeo 100% 
Dit is een fruitige witte wijn met toetsen van  
exotisch fruit die je kan serveren als aperitief,  
bij salades of lichte visgerechten. 

Cava Brut 
Grimau de Pujades 
Land: Spanje, Penedes 
Druif: Xarel.lo 40%, Macabeo 30%,  
Parellada 30% 
Dit is een cava met een rijp intens  
parfum van appel, peer en meloen. 

Beste,  
 

Wegens het succes van de wijnverkoop vorig jaar organiseren we het dit jaar opnieuw. 
Nieuw in ons assortiment is cava. 
Dankzij uw steun konden we ons tuinproject verder uitbouwen. 
Met de opbrengst van dit jaar hopen we een aantal multifunctionele tenten aan te kopen.   
U zal dit zeker kunnen volgen op onze facebookpagina!  
 

Wij stellen u voor :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijzen:  
- Wijn 1 fles: €8                          Wijn 6 flessen: €42  
- Cava 1 fles: €12                        Cava 6 flessen: €60 

 

Voor de 6 flessen kan u zelf een samenstelling maken met de verschillende soorten wijn.  
 

Gelieve bijgevoegde bestelbon in te vullen voor 5 december 2022 en te bezorgen aan 
Humival 
 

De bestelling kan u afhalen van 21 december tot en met 23 december 2022 in Humival 
van 8u30 tot 17u00. Na 17u00 op afspraak.  
 

Gelieve meteen na uw bestelling het totaalbedrag over te schrijven op het rekeningnummer  
BE76 8939 4413 3195 met vermelding wijn + naam en telefoonnummer/GSM.  
 

Wilt u ons steunen, maar lust u geen wijn? Een gift is altijd welkom. 
Vanaf €40 ontvangt u volgend jaar een fiscaal attest. 
 
 
Alvast bedankt voor uw steun!         
Cliënten en personeel van Humival 

Rosé wijn  
Vina Enterizo Rosado 2021 
Land: Spanje, Utiel-Requena 
Druif: Bobal 100% 
Dit is een wijn met aroma’s van rijpe  
rode vruchten die je kan serveren als  
aperitief of bij salades en/of koude schotels. 
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Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel / GSM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wil graag volgende bestellen:  
 

- Rode wijn 
Vina Enterizo Tempranillo      ………..aantal flessen 

- Rosé wijn 
Vina Enterizo Rosado               ………..aantal flessen 

- Witte wijn 
Vina Enterizo Macabeo           ………..aantal flessen 

- Cava Brut 
Grimau de Pujades                   ………..aantal flessen 
 

- Totaal aantal flessen :             ………… 
 

Totaal te betalen 
1 fles wijn         = 8 euro   x  ………… = 
6 flessen wijn   = 42 euro x ………… = 
1 fles cava         = 12 euro x ………… = 
6 flessen cava  = 60 euro x ………… = 
Voor de 6 flessen wijn kan u zelf een samenstelling maken met de verschillende soorten wijn.  

 

Gelieve de bestelbon terug te bezorgen aan Humival  
- Afgeven of per post 

VZW Humival  
        Nijverheidsstraat 9 

9950 Lievegem 
 

- Per mail : info@humival.be 
 

Voorkeur datum afhaling :  
□    woensdag 21 december tussen 8u30 en 17u00 
□    donderdag 22 december tussen 8u30 en 17u00 
□    vrijdag 23 december tussen 8u30 en 17u00 
□    na 17u00 op afspraak 
 

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen tijdens de kantooruren op het telnr. 09 378 04 11 

Bestelbon 
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