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Sponsordossier Sacacorchos 

 
 

 Sacacorchos zet graag in op het 
verenigingsleven. Als invoerder van Spaanse 
wijnen en cava’s hebben wij een waaier aan 

mogelijkheden om uw evenementen te 
ondersteunen 

 

Contactgegevens: 

Sacacorchos Kortenberg 
Leuvensesteenweg 70 
3070 Kortenberg 
   
 
E-mail: info@sacacorchos.be 
Tel: 02 / 725 30 33 

Sacacorchos Beveren-Leie 
Kortrijkseweg 224/1 
8791 Beveren-Leie 
 
 
E-mail:  sabine.kerkhove@skynet.be 
Tel : 0496 / 03 03 00 
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Voorwoord 

Reeds 25 jaar zijn wij invoerder en wijnhandel van exclusief Spaanse wijnen. De eerste 
winkel vestigde zich in Diegem en vervolgens te Steenokkerzeel. Ondanks de groei en het 
succes van Spaanse wijn, was de winkel snel aan uitbreiding toe. Sacacorchos verhuisde 10 
jaar later naar zijn huidige stek, gelegen op de Leuvensesteenweg 70 te Kortenberg. Naast 
een grote winkel met een zeer ruim aanbod en een opslagruimte, beschikken wij ook over 
een grote oppervlakte geschikt voor wijnproeverijen en evenementen voor bedrijven, 
verenigingen, … 

 

Sacacorchos werkt ruim 20 jaar samen met Sabine Kerkhove die onze wijnen exclusief 
vertegenwoordigt in Oost- en West-Vlaanderen. Haar persoonlijke aanpak en niet aflatende 
werkinzet droegen zeer veel bij tot de  gestage groei van Sacacorchos.  In 2015 opende ze 
dan ook de tweede winkelvestiging te Beveren-Leie. Naast een ruime winkel en opslagplaats 
is ook hier voldoende ruimte voor degustaties en kleindere evenementen. 

 

 

Onze Mission Statement 

 Specialisatie is de sleutel, dus enkel Spaanse wijnen, Cavas en sterke dranken, geen 
enkel ander product, geen enkel ander wijnland en altijd op zoek naar beter. 

 Elk wijndomein wordt door ons professioneel team bezocht, elke wijn wordt 
geproefd en dan pas opgenomen in ons gamma. 

 We willen kwaliteit brengen en zorgen dat we met onze prijzen correct in de markt 
staan. 

 Voor onze klanten: eerst proeven, dan pas kopen 

 De referentie worden voor mensen die op zoek zijn naar Spaanse wijnen in België. 
Tevredenheid van onze klanten en het vertrouwen in ons gamma is voor ons zeer 
belangrijk 
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1. Wat kan Sacacorchos voor u betekenen?  
 Een ruim assortiment kwaliteitsvolle Cava’s en Spaanse wijnen met een 

uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding 
 Ter beschikking stellen van kwaliteits-glaswerk (wijn en cavaglazen) 
 Materiaal: stoelen, tafels, partytafels en wijnattributen, wijntonnen,… ( 

geen borden of bestek). 
 Levering en terugname van materiaal en  niet verbruikte flessen (volle 

dozen), mits het etiket onbeschadigd is en in de oorspronkelijke 
verpakking steekt 

 Wij verkiezen een groot deel van onze winst terug te geven als sponsoring,  
bijvoorbeeld door het geven van interessante kortingen  

 Een wijnactie is een prima én eenvoudige manier om de verenigingskas te 
spijzen Dit kan zich onder andere vertalen in: 
 

o Wij organiseren met u een wijndegustatie bij ons in de zaak. Wij 
staan in voor de deskundige uitleg. Gekozen wijn kan ter plaatse 
meegenomen worden door de leden en jullie (als vereniging) 
krijgen een procentuele marge op onze winkelprijzen.  

o U organiseert een wijnverkoop ten voordele van de vereniging. Wij 
bieden speciale prijzen aan waar een mooie winstmarge aan 
gekoppeld is.  
 
 

2. Wat verlangt Sacacorchos van u ? 
 Visibiliteit tijdens uw activiteiten door het plaatsen van ons logo op uw 

flyers, website, ledentijdschrift, affiches, placemats of door ons geleverde 
reclameborden 

 Een eventuele samenwerking voor gekoppeld evenement/activiteit 
 Een attest voor de geleverde sponsoring. 

 

3. Wie kan in aanmerking komen voor sponsoring? 
 Sportverenigingen 
 Culturele/ sociale /maatschappelijke verenigingen 
 Bedrijven die evenementen en/of activiteiten organiseren voor hun personeel 

of cliënteel 
 Verenigingen die zich inzetten voor het goede doel 
 ….  
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Heeft u interesse en u wenst een activiteit te organiseren? Laat dan niet na om 
ons te raadplegen. 
 
U kan een aanvraag doen via de website van Sacacorchos:  
 
https://www.sacacorchos.be/nl/blogs/shops/onze-diensten/#verenigingen 
 
of scan volgende QR-code 
 

 

 


