
Uw wijn mag lekker zijn  
bij HET WIJNHUIS
Met vijftien vestigingen en een uitgebreide webshop is HET WIJNHUIS een van de grotere en betere 
wijnretailers van ons land. Maar noem HET WIJNHUIS  geen keten, want dat is het niet. Wat dan wel?  
“Een plek waar wijn centraal staat. Waar smaak, passie en genot samenkomen”, vertelt CEO Koen Verhelst. 

De geschiedenis van HET WIJNHUIS begon in 
1977, in Sint-Niklaas, toen de vader van Koen er 
een kleine wijnwinkel opende. In 1994 richte Koen 
HET WIJNHUIS Antwerpen op en breidde het aantal 
vestigingen snel uit. Vandaag zijn er winkels over 
heel Vlaanderen, met elk hun eigen lokale webshop 
en supersnelle levering aan huis. 

Aan de kant van de klant kende de wijnwereld 
de laatste jaren heel wat veranderingen. “We zijn 
allemaal wereldburgers geworden”, zegt Koen. “Op 
dit moment ligt de focus op Europa, maar gelukkig 
zijn er bij HET WIJNHUIS nog zoveel fantastische 
wereldse wijnen te ontdekken. Met elk hun eigen 
lokaal verhaal, aandacht voor de milieu-impact en 
respect voor mens en natuur.”

HET WIJNHUIS staat voor een gevarieerd aanbod 
van heerlijke originele wijnen die geselecteerd 
worden op maat van elke klant. En dit aan 
scherpe prijzen.

Ontdek de Italiaanse, Spaanse, Portugese, 
Duitse, Oostenrijkse, Belgische, Luxemburgse, 
Macedonische, Chileense, Argentijnse, Zuid-
Afrikaanse, Australische, Nieuw-Zeelandse en 
Amerikaanse wijnen. Kwaliteitswijnen, heerlijk in 
balans, om zo te drinken of om je gerechten naar een 
hoger niveau te tillen. 

Om tot zo’n assortiment te komen, wordt er streng 
geselecteerd bij HET WIJNHUIS. “Van de stalen 
die ik binnenkrijg, geraakt ongeveer 5 procent door 
de eerste proefsessies”, zegt Koen. “En het gaat 
nog verder. In Frankrijk, Italië, Chili en Zuid-Afrika 
gaan we zelf wijnen blenden. Nee, we gaan de 
wijn niet zelf maken, maar we blenden de finale 
wijn en geven inzichten aan onze wijnbouwers, 
om zo te komen tot waar het eigenlijk om draait: 
elke slok moet uitnodigen tot meer. Een wijn die 
je verrast, die je raakt, die dat perfecte evenwicht 
vindt tussen vet, zoet en zuur… Ik kan daar oprecht 
gelukkig van worden.” 

“De meeste mensen die we over de vloer krijgen, 
zijn op zoek naar wijnen… die echt wel lekker 
mogen zijn”, lacht Koen. “Wil dat zeggen dat ze 
allemaal flessen van 50 euro kopen? Absoluut niet. 
Ik denk dat 60 à 70 procent van ons aanbod rond 
de tien euro blijft. Dat is de kunst: een topwijn 
selecteren met een geweldige prijs-kwaliteit.” 

De hartstocht voor het druivennat is overduidelijk 
de verbindende factor bij HET WIJNHUIS. En 
nieuwe partners zijn meer dan welkom. “We 
zijn nu klaar voor een nieuw verhaal, volledig 
gebaseerd op de kennis over en de liefde voor 
wijn. Onze succesformule combineert de kennis 
van verschillende wijnprofessionals met de passie 

van de wijnliefhebber. Door samen te werken, 
creëren we de kracht van een groep. ‘Samen sterk’ 
is onze leuze. Wij noemen het zelf ‘free franchising’.”

Koen maakt de vergelijking met een kleine, lokale 
wijnwinkel. “Stel dat je in zo’n winkel maximaal 
300 à 400 referenties kunt behappen, dan ben 
je tegenover je klant snel uitgepraat. Wij voeren 
1300 referenties uit vijftien verschillende landen, 
en we willen dat snel naar 1800 optrekken. 
Alle wijnen zijn centraal gestockeerd en steeds 
voorradig. De klant doet er dus een voordeel mee, 
want die heeft een veel grotere keuze én krijgt 
persoonlijk advies. Onze wijnadviseurs staan 
namelijk altijd klaar!”

Nieuwe partners zijn welkom.
Momenteel staat HET WIJNHUIS open voor 
bijkomende vestigingen in Vlaanderen, Brussel en 
ook Wallonië, al zijn daar met La Folie du Vin de 
eerste lijntjes al wel uitgegooid. Maar wat voor 
soort uitbater heeft Koen precies voor ogen? 
“Iemand die gepassioneerd is door wijn uiteraard”, 
zegt hij. “Dat is het belangrijkste. Je moet graag 
met wijn bezig zijn en die liefde ook kunnen 
overdragen op je klanten. Maar wij houden een 
open vizier: is het bijvoorbeeld een bierbrouwer of 
restauranthouder die mee wil instappen, dan zijn 
we zeker benieuwd naar diens verhaal.” 

HET WIJNHUIS: te ontdekken op www.hetwijnhuis.be en op www.facebook.com/HETWIJNHUIS

Steeds welkom in onze winkels  Wij leveren uw smaak veilig en snel aan huis
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