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De sterkedrank van onze streek? Dat is genever! 

Gemaakt van geselecteerde granen zoals rogge en gerst, wordt deze genever dubbel gedistilleerd in koperen 
alambieken. Na de distillatie rust hij voor zeven jaar op oude bourbonvaten om zijn diepe vanilletonen en warme 
kleur te bekomen. De laatste drie maanden eindigt hij op Oloroso sherryvaten om zo nootsmaken, noties van 
amandel en toast te verkrijgen. 

Hét collector’s item van de stokerij is een dankbaar geschenk met een betekenisvolle boodschap om uw Hét collector’s item van de stokerij is een dankbaar geschenk met een betekenisvolle boodschap om uw 
zakenrelaties te bedanken op een juiste manier. Het vertaalt de eeuwenoude Belgische traditie van genever 
maken en symboliseert kwaliteit, vakmanschap en een sterke band.

De oplage is gelimiteerd tot enkele honderden flessen. Elke fles is genummerd en gesigneerd door onze 
meesterstoker. Als relatiegeschenk kan je deze fles al bestellen vanaf 6 flessen.
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Een lang gerijpte genever voor een al even lange zakenrelatie

Limited Edition
7 jaar gerijpt
40% vol.

€ 31,00/fles ex. BTW

Van der Schueren Aged Genever| Limited Edition



Heeft u al gedacht aan een product in de huisstijl van uw bedrijf?
De private labels bij Stokerij VdS zijn echt maatwerk. Zo kan je kiezen uit een resem flestypes, het formaat van de 
fles en wat je er in wenst. Rum, whisky, gin of toch liever een klassieke likeur? 

VVervolgens komt jouw bedrijfslogo op het etiket te staan. Eventueel met nog een boodschap erbij als bedanking. Het 
etiket kan je volledig zelf ontwerpen en aanleveren tenzij je kiest uit één van onze standaardclichés. Op korte tijd kan 
zo een ideaal relatiegeschenk ontstaan! Vele bedrijven, groot en klein, bedankten hun personeel of klanten al met een 
persoonlijke private label fles. Mogelijk vanaf slechts 12 flessen.

Het logo van het bedrijf op een kwaliteitsvol geschenk, dat geeft net dat ietsje meer cachet. 

Jouw bedrijfslogo op jouw fles

Gin, rum, whisky, likeur,...
Bedrijfslogo op etiket

Vanaf € 20,00/fles
excl. BTW

VdS’ Business Private Label| Op aanvraag



Wens je een heel persoonlijk geschenk te geven aan je klanten en/of 
leveranciers? De Personalised Bottles bieden de geschikte uitweg. 
Verpakt in een stijlvolle, mat zwarte en stenen fles komt de gouden handgeschreven boodschap volledig tot zijn 
recht. De fles wordt verzegeld met een gouden wax. 

In de fles gaIn de fles gaat een gin met een klassiek karakter maar met een te kiezen smakenpallet. U kan kiezen voor een gin 
met een uitgesproken citrustoon, een floraal aroma of een met een kruidige afdronk. Een zeer lekker product dat 
door eenieder geliefd is. Wens je er een ander product zoals rum, genever of een likeur in te schenken, dan kan dit 
uiteraard. Bestelbaar als relatiegeschenk vanaf 12 flessen.

Schrijf je gepersonaliseerde boodschap op een fles!

Gin
Persoonlijke boodschap

40% vol

€ 23,97/fles
excl. BTW

VdS’ Personalised Gin Bottle| Op aanvraag



De verrassend frisse toets van citroen, limoen, basilicum en bergamot.
Signore is een natuurlijke delicatesse op basis van onder andere citroen en basilicum. De citroenen worden 
rechtstreeks aangekocht vanop het land en eens in de stokerij worden ze met de hand behandeld, gekuist én geschild 
om de beste aroma’s in de schil te behouden. De schillen worden wekenlang in alcohol opgelegd waarna de 
verschillende maceraten met elkaar vermengd worden tot deze heerlijk smeuïge citroenlikeur. 

Dit type pDit type product is iets wat iedereen kan smaken en dat graag als cadeau gekregen wordt. De volledig naturlijke en 
pure manier waarop het product gemaakt wordt symboliseert de pure waarde van goede klanten en werknemers. 
Bestelbaar als relatiegeschenk vanaf 12 flessen.

Een ambachtelijk verhaal met internationale grondstoffen

Citroenlikeur

€ 25,00/fles
excl. BTW

Signore| Citroenlikeur


