
Helaas moet ik deze brief beginnen met voor u waarschijnlijk minder goed nieuws omdat ik genoodzaakt
ben de prijs voor de wijn te moeten verhogen.

Vier jaar geleden verkocht ik mijn wijndomein la Ferme du Mège omdat het fysieke werk in de wijngaard en
het runnen van een B&B mij veel te zwaar werd.
Ik begon het nieuwe bedrijf Domaine de la Dame in samenwerking met het wijnkasteel Court les Mûts.
Velen onder u hebben mij gevolgd in mijn avontuur en met veel plezier kom ik elk jaar weer naar Nederland
om u allen te zien en via een PowerPoint presentatie een beeld te geven van het afgelopen jaar in de
wijngaard.

Kort geleden heb ik een moment van bezinning gehad omdat ik al een tijd merkte dat mijn kosten ieder jaar
steeds hoger werden. Mijn accountant wees mij in de afgelopen jaar daar al op met de waarschuwing dat
mijn werk niet meer rendabel dreigde te worden om nog op een gewone manier van te kunnen leven.

Dit wordt veroorzaakt door o.a.de Corona problematiek, de inflatie die in Frankrijk momenteel 4% is, de
verhoging van de prijzen voor de flessen en kurken, het duurdere onderhoud van de wijngaard, de
vinificatie, de etiketten, de verpakking en de transportkosten en als laatste ook de kosten van de
wijnboerderij in Nederland waar ik u jaarlijks ontvang. 

De Franse belasting vraagt dit jaar nu ik niet meer als starter wordt gezien een BTW vordering van 20% aan
mijn klanten. U kunt misschien begrijpen dat dit alles voor een kleine ondernemer zoals ik ben moeilijk valt
vol te houden met mijn huidige leaseprijzen en bijkomende kosten. 
Ik heb de afgelopen jaren steeds mijn best gedaan om de prijs voor de wijn zo laag mogelijk te houden
echter kan ik dit nu niet meer volhouden.

Ik wil niet opgeven want de wijn en het het leaseconcept hebben nog altijd mijn passie en niet te vergeten
het contact met mijn wijnboeren als ik de wijn naar Nederland breng.
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Beste Wi jnboeren,

 



Nieuwe pr i jzen 
 

Ik heb het volgende moeten besluiten:
Uitgaande van 12 wijnstokken, vier dozen (24 flessen met rode of witte wijn) met uw eigen etiket kost vanaf
nu € 240,- incl. btw m.a.w. een fles rood of wit gaat dan € 10,00,- kosten excl. de bottel en transportkosten
van €60,- (geen grote verhoging).

Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan uw wijn zelf af te halen op het domein of uw wijn vanuit Frankrijk
op te laten sturen naar uw huis of bedrijfsadres. In dat geval zijn de kosten niet € 60,- maar door de
verzending wat duurder namelijk. € 95,-.
De keuze is aan u.

Ik hoop van harte dat u ondanks deze verhoging niet zult afhaken en mij blijft volgen. Ik zal mijn
uiterste best blijven doen om u een kwalitatieve goede wijn te blijven leveren en vergeet niet dat
het wijnconcept met uw eigen stokken op het wijnkasteel te Razac de Saussignac in Frankrijk en
het krijgen van flessen met uw eigen naam, logo, of foto is nog steeds uniek is. 
Dat lijkt mij stukken leuker dan een fles wijn kopen bij de plaatselijke slijter of supermarkt ook al
zijn ze wellicht goedkoper!

Ik heb even mijn hart laten spreken en graag zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Helena de jong  
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