
ICOONWIJNEN

Krijg toegang met de wijnliefhebbers van Colaris
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Een goed gevulde wijnkelder creëert waarde én mooie 
momenten met uw familie & vrienden. Het opbouwen 
van een wijncollectie kan op vele manieren en is 
bereikbaar voor iedere liefhebber. De wijnliefhebbers  
van Colaris helpen u graag uw eigen wijncollectie op  
te bouwen aan de hand van uw persoonlijke wensen.

Onze klanten investeren onder meer om de volgende 
redenen in wijn:

CREËER WAARDE  
EN MOOIE MOMENTEN 

“Ik ben een wijnliefhebber en word er blij van om 
mijn wijnkelder in te lopen.”

“Ik investeer nu in mijn wijncollectie om van  
perfect gerijpte wijnen later te genieten met familie 
en vrienden.”

“Als je bedenkt hoeveel ik over tien jaar voor deze 
wijnen zou moet betalen, als ze überhaupt dan nog 
verkrijgbaar zijn, dan praat je over een serieus 
rendement.” 

WAAROM INVESTEREN IN WIJN?
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Het maakt niet uit of u wijn inkoopt voor eigen gebruik 
of om door te verkopen. Mits u de juiste wijnen koopt, 
is in beide gevallen de kans groot dat u over een aantal 
jaar wijn bezit die in waarde gestegen is. 

De prijzen van nieuwe oogsten stijgen jaarlijks en  
de waarde van oudere oogstjaren stijgt navenant.  

Nu investeren is dus aan te raden. In principe is investeren 
in wijn vrij risicoloos. Gaat u maar na: in het minst gunstige 
geval blijft u zitten met een aantal ongelofelijk goede 
wijnen die oneindig drinkgenot bieden. 

SOLIDE INVESTERING
HOE WERKT DE MARKT?
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Icoonwijnen vormen een schaars product. Om te 
beginnen, omdat de 'productie' ervan niet zo maar 
opgeschroefd kan worden. Want als wijnmaker kan je 
maar één keer per jaar oogsten. Bovendien komen  
de meeste icoonwijnen van een uniek perceel met  
een bijzonder terroir dat je niet kan uitbreiden.

Tegelijkertijd stijgt wereldwijd het aantal consumenten 
met een hoog besteedbaar inkomen en een fors budget 
voor wijn. Hierdoor neemt de vraag naar icoonwijnen toe, 
zonder dat het aanbod stijgt. 

Bovendien wordt het aanbod van specifieke jaargangen 
van beroemde wijnen steeds kleiner naarmate de wijnen 
rijpen en dus geconsumeerd worden. Wanneer we al 
deze factoren in ogenschouw nemen, komen we tot de 
conclusie dat het aankopen van icoonwijnen een bijzonder 
goede investering is. 

Het is dus zaak om nu goede wijn te kopen uit de goede  
jaren en van de juiste producenten. Dat zal u de mogelijk-
heid geven om over vele jaren extreem schaarse wijnen 
te drinken (of te verkopen) die dan bijna niet meer te 
verkrijgen zijn.

ICOONWIJNEN ZIJN  
UNIEK EN SCHAARS

WAT MAAKT WIJN BIJZONDER?
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Bij Colaris helpen we u graag om de wijnkelder op te 
bouwen die bij u past. Een winstoogmerk is slechts 
één van de mogelijke parameters waar wij rekening 
mee houden.   

Bij het opbouwen van uw wijnkelder houden wij uiteraard 
rekening met uw persoonlijke wensen en ambities. Op 
deze manier krijgt u de wijnkelder die perfect bij u past. 
Een wijnkelder om trots op te zijn en die u graag laat zien 
aan andere liefhebbers. Gevuld met wijnen die passen bij 

uw persoonlijke smaakvoorkeur. 

Dit is een verantwoorde manier om met kostbare wijnen in 
aanraking te komen. In overleg selecteren we een goede 
mix van wijnen enerzijds voor eigen gebruik en (indien 
gewenst) anderzijds bijzondere wijnen uit een exclusiever 
segment welke u aanschaft met het idee om ze in de 
toekomst te verkopen.

VERANTWOORD INVESTEREN IN WIJN
WAT IS HET DOEL?
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Het verhaal van Rudy Kurniawan is wereldberoemd. 
Deze wijnfraudeur, met als bijnaam ‘Dr. Conti’, was 
ooit de eigenaar van de grootste privécollectie top- 
wijnen ter wereld. Hij handelde via diverse veiling- 
huizen in oude jaargangen Bordeaux en Bourgogne.  

Toen hij op een dag acht magnums Château Lafleur 1947 
ter veiling aanbood, ontdekte men dat er iets mis was.  
Dit beroemde domein uit Pomerol had namelijk slechts vijf 
magnums van de jaargang 1947 afgevuld. Kurniawan werd 

ontmaskerd en veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. 
Sinds november 2020 is hij weer op vrije voeten.

Volgens de documentaire Sour Grapes bevinden zich  
wereldwijd nog altijd meer dan 10.000 namaakwijnen,  
verhandeld door Kurniawan, in privécollecties van  
liefhebbers. Ook in Europa wordt er gefraudeerd met  
topwijnen, door bekende namen als Tignanello, Vega  
Sicilia of Pingus op grote schaal na te maken en op de 
markt te brengen. Pas dus op voor vervalsingen.

AUTHENTIEK OF NAMAAK?
PAS OP VOOR FAKE WINES
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Wijn is een natuurproduct dat wordt ingekocht 
bij een aanbieder met wie je een vertrouwensband 
hebt opgebouwd. Colaris bouwt al meer dan een eeuw 
lang aan deze band. Met consumenten, maar ook met 
producenten.

Producenten bieden hun icoonwijnen alleen aan op basis  
van allocatie. Dat betekent dat uitsluitend importeurs die jarenlang 
trouw inkopen, en die ook de meer courante wijnen van deze producent 
verhandelen, een gedeelte van de oogst van de topwijnen mogen kopen.

In de 100 jaar dat wij bestaan hebben wij allocaties van de topwijnen  
van veel van de beste wijnhuizen ter wereld weten te bemachtigen.

WAT IS EEN  
ALLOCATIE?

VERDELING VAN DE WIJN
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1. Zorg voor ideale oplegcondities: een trillingsvrije, 
donkere en koele (kelder)ruimte met een constante 
temperatuur en een luchtvochtigheid van 70 à 80%. 
Bewaar uw wijnen liggend, zodat de kurk niet uitdroogt.

2. Ontdek waar uw persoonlijke voorkeur naar uitgaat en 
investeer in wijnen die passen bij uw (smaak)profiel.

3. Koop de wijnen op het juiste moment.

4. Koop wijnen uit verschillende oogstjaren om over een 
gespreid tijdvak te genieten van uw collectie.

5. Koop wijnen uit diverse gebieden en landen. Ontdek 
welke streken passen binnen uw smaakprofiel.

6. Koop van verscheidene producenten. Wijn is net 
zoals kunst: u kunt investeren in gevestigde namen of in 
aanstormend talent.

7. Koop meerdere flessen van één soort. Zo kunt u  
de ontwikkeling van de wijn in de loop der jaren in de  
gaten houden en deze op z'n top drinken. Bewaar de wijn 
in de originele verpakking (complete kisten of dozen).

8. Houd rekening met de huidige waarde van de 
wijnen. Hoe jonger u koopt, hoe groter de kans op 
waardevermeerdering in de toekomst.

9. Kies wijnen met een groot oplegpotentieel. Ontdek 
de kwaliteit van het oogstjaar en het moment waarop 
de wijn idealiter gedronken wordt. Koop verschillende 
flesformaten.

10. Houd rekening met de scores van beroemde 
wijnrecensenten. 

10 TIPS VOOR UW EIGEN WIJNKELDER
GOUDEN TIPS VAN DE EXPERTS
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WANNEER KOPEN?

HET JUISTE MOMENT OM TE KOPEN
Er zijn grofweg vier momenten te onderscheiden 
waarop u uw wijn kunt aanschaffen. De keuze die u 
hierbij maakt, bepaalt mede het plezier dat u aan uw 
investering zult gaan beleven.

PR I M EU R  
1. Allereerst kunt u wijn kopen wanneer deze nog op het 
vat zit: de zogenaamde 'en primeur' wijnen. Die wijnen 
moeten nog op het château of domein opgevoed worden 
voordat ze uiteindelijk gebotteld en verscheept worden.  
Dat biedt de unieke mogelijkheid te kopen op inschrijving, 
voor een vriendelijkere prijs dan wanneer de wijn 
uiteindelijk op fles verkocht zal worden. Het verschil kan 
aardig oplopen, tot soms wel één vijfde van de kostprijs. 
De geduldige koper geniet van een groot prijsvoordeel, 
terwijl de wijnboer snel over zijn geld kan beschikken. 
Toch is het niet alles goud wat er blinkt: de grotere 
winstmarge betekent ook groter risico. De verwachte 
wijn kan uiteindelijk van andere aard of kwaliteit zijn dan 
vooraf gehoopt en – hoewel minder vaak voorkomend – 
kan de investering bij faillissement ergens in de keten van 
wijnboer tot koper ook gevaar lopen. 

B IJ R ELE ASE 
2. Mocht u niet de kans hebben om een wijn en primeur 
te kopen, dan is de volgende mogelijkheid bij release. 
Op het moment dat de wijnen worden vrijgegeven, zijn 
de beoordelingen van toonaangevende wijncritici vaak 
al bekend, maar kosten de wijnen nog relatief weinig. 

Dat maakt het kopen bij release een zekere investering. 
Omdat een deel van de wijnen mogelijk al eerder is 
verkocht, is hier echter sneller sprake van schaarste. 

WIJ NVEILIN G 
3. Ten derde kunt u ook wijn aanschaffen via (wijn)
veilingen. Daarbij passeren wijnen uit het topsegment  
de revue. In tegenstelling tot bij de andere opties, kunt 
u hier ook vaak oudere jaargangen sourcen. Het nadeel 
echter is dat de grote namen hier amper meer verkocht 
worden tegen een zacht prijsje; in feite valt er met name 
wat te winnen in het lagere segment en de wat minder 
bekende wijnen.

(U IT)VER KOOP 
4. Tenslotte is er nog de mogelijkheid wijn te kopen bij 
generieke verkoop of uitverkoop. De wijnen die daar 
voorbij komen zijn echter relatief hoog geprijsd en zullen 
zelden uit het topsegment komen. Hoewel dit van alle 
genoemde momenten qua investering de meest lastige is, 
is het doorgaans heel goed mogelijk om hier wat moois te 
vinden voor eigen gebruik. En mocht de insteek sowieso 
het genot van een goed glas wijn zijn, dan komt u bij al het 
bovenstaande goed uit. 
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LIV-EX

WALL STREET VOOR WIJNEN
Niet ver van de London Stock Exchange, op de andere 
oever van de Theems, ligt de London International 
Vintners Exchange – of kortweg Liv-ex. Zoals 
bankiers kijken naar AEX of Wall Street, zo kijken 
wijnhandelaren naar deze internationale wijnbeurs; 
hét ijkpunt van de wereldhandel in wijn.

Nauwlettend wordt er in de gaten gehouden hoe de 
wijnmarkt zich beweegt. Aan de hand van indexen 
van bijvoorbeeld de Fine Wine Top 50, 100 en 1000 of 
specifieke regio’s als Bordeaux en Bourgogne, wordt de 
waarde van wijn bepaald. ’s Werelds meest begeerde en 
kostbare wijnen worden hierbij in kaart gebracht. Dat gaat 
om wijnen als Romanée-Conti, Petrus, Lafite Rothschild, 

Vega Sicilia of de Super Tuscans, maar ook grote namen 
uit de Nieuwe Wereld als Screaming Eagle en Penfolds.

Naast Rhône en Italië, valt bijvoorbeeld op dat Californië, 
Bourgogne en met name Champagne het afgelopen jaar 
een sterke groei doormaakten, terwijl Bordeaux het beste 
presteerde in het En Primeur-segment. 

Colaris heeft de beschikking over uitvoerige rapporten 
en statistieken die inzicht geven in de tendensen van 
de huidige wijnmarkt en daarmee houvast bieden voor 
mogelijke investeringen. Welke wijnhuizen bewijzen keer 
op keer hun waarde en waar liggen het komend jaar 
nieuwe kansen?
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Koopt u bij Colaris, dan bent u verzekerd van de 
authenticiteit van de wijnen. Colaris koopt namelijk 
in de meeste gevallen direct in bij de bron. Dus niet 
via niet-traceerbare wegen via veilinghuizen of 
tussenhandelaren, maar direct bij de producent. 

Zodoende bent u niet alleen verzekerd van de echtheid 
van uw wijn, maar weet u ook zeker dat het transport 
en de opslag ervan altijd onder de meest gunstige 
omstandigheden heeft plaatsgevonden. 

Dankzij meer dan 100 jaar inkoopervaring heeft Colaris 
toegang tot de bron. En daar laten we u graag van profiteren. 

WIJN KOPEN IS 
EEN KWESTIE  
VAN VERTROUWEN

WAAROM COL ARIS?
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11 REDENEN OM UW WIJNCOLLECTIE 
BIJ ONS OP TE BOUWEN

DE VOORDELEN VAN COLARIS

1. Bij Colaris profiteert u van meer dan 100 jaar 
inkoopervaring en directe toegang tot topproducenten  
in verschillende prijscategorieën. 

2. Onze wijnadviseurs helpen u met het opstellen van  
uw persoonlijke smaakprofiel.

3. Profiteer desgewenst van de ideale oplegcondities 
van Colaris en laat uw icoonwijnen rijpen in onze 
klimaatgecontroleerde wijnkelder. 

4. Bij Colaris heeft u keuze uit een breed assortiment  
en verschillende oogstjaren.

5. Colaris verrast u met topwijnen uit wijnlanden en 
-gebieden die minder bekend voor u zijn, maar wél  
passen bij uw persoonlijke smaakprofiel.

6. Bij Colaris weten de wijnadviseurs precies wie de 
topproducenten van een wijnstreek zijn en houden 
tegelijkertijd aanstormend talent in de gaten.

7. Colaris beschikt dankzij jarenlange (vaak decennia-
lange!) relaties met producenten over unieke allocaties.

8. Colaris biedt u de gelegenheid om ‘en primeur’ te kopen 
met de voorkennis van onze wijnspecialisten. 

9. Koop bij Colaris en ontvang bij alle wijnen een drink- en 
oplegadvies op maat.

10. De wijnadviseurs van Colaris houden altijd de scores van 
beroemde wijnrecensenten nauwlettend in de gaten. 

11. Door onze goede rechtstreekse contacten kunnen wij  
u de icoonwijnen voor de beste prijs aanbieden.
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Bij Colaris weten we dat de meeste icoonwijnen 
afkomstig zijn uit de traditionele wijnlanden Frankrijk 
(Bordeaux, Loire, Bourgogne, Champagne, Rhône), 
Italië (Piëmonte, Toscane, Valpolicella) en Spanje (Rioja, 
Ribera del Duero). Maar onze wijnadviseurs focussen 
zich onder meer ook op Portugal, Duitsland, Oostenrijk,  
Nieuw-Zeeland en Australië. 

Dankzij ieders specialisme weten we bij Colaris niet alleen 
per wijnland, -streek en -producent precies wat er te koop 
is, maar ook welke wijnen de grootste kans hebben om in de 
toekomst (nog) schaars(er) te worden. En dat betekent meer 
rendement voor uw persoonlijke collectie.

DE MOOISTE WIJNEN  
UIT DE HELE WERELD

WIJ VINDEN DE PARELS



   14

COLARIS BIEDT U TOEGANG
ONZE ALLOCATIES

In de 100 jaar dat Colaris bestaat hebben wij een 
enorm netwerk opgebouwd in de internationale 
wijnwereld. Zo kunnen wij u toegang bieden tot de 
meest gezochte wijnen in de wereld. 

“It is not about budget, it is about access”. Deze uitspraak 
vertelt precies waar het om draait in de wereld van 
exclusieve wijnen. Deze wijnen zijn voor meer dan genoeg 
mensen op de wereld te betalen. Echter, het is helemaal 
niet evident om ook toegang tot die wijnen te krijgen om 
ze überhaupt te kunnen kopen. Juist hierin vervult Colaris 
een cruciale rol. Via ons netwerk krijgt u toegang tot die 
wijnen, die iedereen zoekt en tot de wijnen die iedereen 
over 10 jaar zoekt.

Zoekt u de beroemde châteaus uit Bordeaux, zoals 
Petrus, Lafite Rothschild, Latour, Mouton Rothschild 
of Ausone? Onze wijnspecialisten weten ieder jaar een 
allocatie voor onze klanten veilig te stellen. Maar ook 
andere grote wijnen uit Frankrijk, zoals de extreem 
schaarse wijnen van Didier Dagueneau, beroemde Rhône 
wijnen van Château de Beaucastel en Chapoutier, of grote 
namen uit de Bourgogne, bieden wij jaarlijks aan.

Maar de wereld van exclusieve wijnen reikt verder. Een 
groot aanbod Italiaanse wijnen is ook onderdeel van het 
Colaris netwerk. Wat te denken van de beroemde wijnen 
van Antinori (Super Tuscans), Biondi-Santi (Brunello di 
Montalcino) en diverse Barolo’s?

Daarnaast is Colaris trots op het aanbieden van andere 
Europese grootheden als La Rioja Alta (Spanje) en 
Maximin Grünhaus (Duitsland). 

Voor diegene wiens interesse verder reikt dan het 
Europese continent, is het Colaris netwerk voorzien 
van de beste wijnen uit onder meer Australië (Standish, 
Naturaliste, Ben Glaetzer - inclusief diens beroemde 
Amon-Ra -, Henschke, Penfolds), Nieuw-Zeeland (Kumeu 
River, Dog Point) en Chili (Seña en Viñedo Chadwick). 

Voor ieder wat wils en zelfs voor vele budgetten wat wils. 
De toegang verleent Colaris u.                                                        

Kijk op onze website voor het totale aanbod:  
www.colaris.nl/actuele-inschrijvingen 
(België: www.colaris.com/actuele-inschrijvingen)
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Bij Colaris maken we graag met u een persoonlijk 
kelderplan aan de hand van uw eigen smaakprofiel 
en investeringsmotieven. Maak een afspraak  
met een van onze wijnadviseurs en laat u op maat 
adviseren. 

Wist u dat u zelf niet eens een fysieke wijnkelder nodig 
heeft voor een persoonlijk kelderplan? Uw icoonwijnen 
kunt u ook veilig en onder perfecte oplegcondities 
opslaan in de professionele bewaarkelder van Colaris. 

PERSOONLIJK  
KELDERPLAN

ADVIES OP MAAT
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Als onderdeel van uw persoonlijke kelderplan 
onderzoeken onze wijnadviseurs naast uw 
eigen smaakprofiel ook of u uw wijnen 
graag in hun jeugd drinkt of liever  
extra lang laat rijpen.

Aan de hand hiervan ontvangt u een persoonlijk 
drinkadvies voor uw eigen collectie van icoonwijnen. 
Heeft u de wijnen niet aangeschaft voor persoonlijke 
consumptie? Dan anticiperen de wijnadviseurs van 
Colaris direct door een geschikt verkoopmoment 
te adviseren aan de hand van het algemene ideale 
drinkmoment van de wijn gekoppeld aan de marktvraag.

GEEN FLES TE VROEG  
OF TE LAAT OPEN

WANNEER DRINKEN (OF VERKOPEN)?
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Wij benadrukten het al eerder; wijn kopen is een 
kwestie van vertrouwen. Colaris heeft meer dan  
100 jaar ervaring met het inkopen van de beste wijnen 
ter wereld. Bij Colaris beschikken we over de ideale 
oplegcondities en krijgt u kosteloos advies van ons 
team van wijnadviseurs. 

Dat maakt Colaris tot een betrouwbare expert met 
persoonlijke service. Niet alleen consumenten, maar ook 
de producenten weten Colaris te vinden. Dat levert steeds 
grotere en betere allocaties op, waarvan u profiteert. 

Onze wijnadviseurs staan voor u klaar. Ook voor 
specifieke aanvragen zoals bijvoorbeeld de opbouw van 
een kelder met uitsluitend biologische wijnen, een kelder 
die volledig focust op de parels uit één specifieke wijnregio 
of daarentegen de samenstelling van een gebalanceerde 
collectie van alles wat de nieuwe en oude wijnwereld 
te bieden heeft. Ontdek wat Colaris ook voor u kan 
betekenen en neem vrijblijvend contact met ons op.

VERTROUW OP DE EXPERTISE VAN 
DE WIJNLIEFHEBBERS VAN COLARIS

REASON TO BELIEVE



   18

Spanje & Portugal specialist én liefhebber 
S T E V E N  G O O S S E N S  (echte Bourgondiër die  
als wijnspecialist graag het avontuur opzoekt):  
“Ik heb een voorliefde voor de ongelofelijk  
mooie wijnen die worden gemaakt in Spanje  
en Portugal.”

Italië specialist én liefhebber 
C L E M E N T  V A N  D I J K  (verkocht zijn 
consultancybedrijf en ging voor Italiaanse wijnen):  
“Ik kan intens genieten van mijn favoriete 
Italiaanse topwijnen: Brunello di Montalcino, 
Barolo, Amarone en de Bolgheri Supertuscans.”

Frankrijk specialist én liefhebber 
R U U D  H E U V E L M A N S  (Wijnkoper van het Jaar 2012): 
“Het verschil in oogstjaren kan enorm zijn.”

Duitsland & Oostenrijk specialist én liefhebber 
G U U S  B E N D E R S  (werkte als sommelier bij  
sterrenrestaurants):  
“Ik ben zelf een fervent wijnverzamelaar.  
In mijn kelder liggen zeker 1200 flessen.”

Australië & Nieuw-Zeeland specialist én liefhebber 
J O H N  S C H E L L  (hing zijn toga aan de wilgen om  
wijnimporteur te worden):   
“Australië en Nieuw-Zeeland zijn twee van  
de meest opwindende wijnlanden van deze tijd.”

WIJNSPECIALISTEN ÉN LIEFHEBBERS
WIE ZIJN DE WIJNLIEFHEBBERS VAN COLARIS?

De wijnspecialisten van Colaris zijn onmisbare schakels voor ons assortiment. Zij onderhouden de relaties  
met de wijnhuizen en stellen jaarlijks de belangrijke allocaties voor Colaris zeker. Met hun uitgebreide netwerk  
en kennis  binnen hun specialismen weten zij bovendien de (nieuwe) krenten in de pap voor u te vinden. 
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WIE ZIJN DE WIJNLIEFHEBBERS VAN COLARIS?

UW WIJNADVISEURS
R E M Y  W O W O R 
Is van origine jurist, maar werd gegrepen door de kunde, 
passie en innovatiedrang van lokale wijnmakers op 
wijnstage in Carpentras, Zuid-Frankrijk. Remy werkte 
bij verscheidene partijen in de wijnbranche en zet nu 
zijn uitstekende kennis van smaakprofielschetsen, 
kelderopbouw en investeringsadvies voor de klanten van 
Colaris in. Zijn wijnhart is verpand aan de zuidelijke Rhône, 
maar houdt een zwak voor Duitse Riesling en Bordeaux.

P I M  H E N S 
Pim beschikt over een uiterst gedegen kennis van 
wijnbouwgebieden, wijnstijlen en kwaliteitswijn, 
opgebouwd tijdens vele cursussen en opleidingen, 
zoals de WSET 4 Diploma Course. Hij is een klassieke 

wijndrinker en -verzamelaar met een bijzondere voorliefde 
voor met name Riesling, Chardonnay, Pinot Noir en 
Sangiovese, maar staat uiteraard altijd open voor nieuwe 
ontdekkingen. 

J E S S E  L E M M E N S 
Opgeleid tot kunsthistoricus, maar overtuigd door 
de breedte van het wijnvak. Hij schildert wijn graag 
met verschillende kwasten: die van taal, geschiedenis 
en cultuur. Zijn kennis verkregen door verscheidene 
wijnopleidingen en ervaring in de gastronomie vormen 
de basis voor zijn advies over wijn/spijscombinaties en 
kaartopbouw. Hij heeft bijzondere interesse in de zin en 
onzin van biologische, biodynamische en natuurwijnen, 
alsmede een voorliefde voor Italiaanse wijn.
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Neem dan vrijblijvend contact op met Remy Wowor, Pim Hens of Jesse Lemmens 

via wijn@colaris.nl of bel 0495 53 24 62 (voor België: wijn@colaris.com of bel 078 - 489 983).

W I L T  U  M E E R  I N F O R M A T I E  O V E R  W A T  C O L A R I S 
V O O R  U  E N  U W  K E L D E R  K A N  B E T E K E N E N ?

Remy Wowor
Bel of app: +31 (0)6 82393943

Of mail: 
remy.wowor@colaris.nl

Pim Hens
Bel of app: +31 (0)6 82960788

Of mail: 
pim.hens@colaris.nl

Jesse Lemmens
Bel of app: +31 (0)6 83909660

Of mail: 
jesse.lemmens@colaris.nl


