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CHATEAU AMSTERDAM
KORTE OMSCHRIJVING

Chateau Amsterdam - De eerste city winery van Nederland. Fruit uit Europa, 
wijn uit Amsterdam. Gemaakt door twee generaties, sedert 2017. Tevens 
Workspace voor creatieve bedrijven /start ups; werkplek voor 65 creative 
professionals en hun gasten. Vergader- en ontmoetingsplek voor externe 
partijen op zoek naar een moment van reflectie en inspiratie. Huis voor 
evenementen op het gebied van eten, drinken, muziek, yoga en film. Onder 
een dak in een oude fabriekshal in Amsterdam-Noord aan het IJ. 





INLEIDING
De Amsterdam Wine Investors Club is opgericht om de Amsterdam Winery 
te financieren. Voordat oprichter Remy Harrewijn in 2017 zijn eerste vintage 
kon produceren hebben 7 vrienden een initieel bedrag van 55.000 euro bij 
elkaar gebracht. Van dit bedrag zijn de eerste stalen tanks, houten vaten en 
druifjes gekocht. Sindsdien zijn de ambities van de Amsterdam Winery naar 
boven bijgesteld en hebben de vrienden besloten de club open te stellen 
voor nieuwe leden met als voorwaarde dat gezelligheid en samenzijn 
minstens zo belangrijk worden gemaakt als de centjes. In 2019 hopen we de 
club uit te breiden naar ongeveer 30 leden en daarmee een bedrag op te 
halen van in totaal 290.000 euro.





DE WINERY
Onder de naam Chateau Amsterdam produceren we sinds 2017 wijn van 
fruit uit heel Europa. Eerst een oplage van 6.000 flessen (vintage 2017), 
daarna 16.000 (vintage 2018) en op de planning staan 38.000 flessen voor 
jaar 3 (vintage 2019). Die laatste hoeveelheid zou ook voldoende moeten zijn 
om break-even te draaien. Momenteel bemannen we een tijdelijk pand aan 
het IJ in Amsterdam-Noord. Voor de komende jaren zijn we op zoek naar 
een nieuw pand in of bij Amsterdam waar we kunnen groeien en investeren 
in een experience voor bezoekers. Naast de productie van flessen zijn er ook 
werkplekken te huur in Chateau, worden er tastings gegeven en kan men 
de Winery afhuren als vergaderlocatie. De wijn wordt op dit moment 
verkocht op een drietal plekken in Amsterdam: Worst Wijncafé, Hotel de 
Goudfazant en Bureau Wijn.





HET GROTE WAAROM
Toen Remy op zijn vijftiende van school thuiskwam stonden er 3 
geblindeerde flessen wijn op de eettafel met een proefnotitie-vel ernaast 
en zijn naam erop. Niet onder dwang hoor haha. Typisch gevalletje: ‘met de 
paplepel’. En toen Mozes maar niet bij de berg kwam is er besloten de berg 
naar Mozes te halen. City Wineries is een ontwikkeling die met name in 
Amerika steeds populairder wordt. In Europa zijn er een paar en in 
Nederland zijn we de eerste. Zelf wijn maken is een droom, zeker als de 
wijnmaker je vader is. Maar van een afstand heeft wijn een diepere 
betekenis die te maken heeft met vriendschap, genieten en zorg voor onze 
Aarde. Wijn brengt mensen bij elkaar, en wijn maakt mensen geduldig. Of 
zoals een van onze boeren graag zegt: “de grootste filosoof in dit 
gezelschap staat op tafel”.



DE CLUB
De club bestaat uit een groep van ondernemers en professionals die hun 
weg naar Amsterdam kennen, die creatief in het leven staan en met hun 
talenten en energie de maatschappij naar een volgend level tillen. Allemaal 
mensen met het hart op de goede plek, die plezier hebben in het leven, op 
zoek zijn naar inspiratie en willen inspireren, en die wij graag zo nu en dan 
bijeenbrengen. Soms met zijn allen middels een diner of een wijnreis naar 
Italië, soms in kleiner verband omdat er een noot gekraakt moet worden. 
Ook organiseren we samen het ledenbal (de avond voor het Bottelfeest en 
exclusief voor leden en hun vrienden) en het Bottelfeest (op 26 mei voor 
familie, vrienden en fans). Leden mogen gratis gebruik maken van de 
Winery als vergaderlocatie en krijgen 10% korting op een doosje wijn.





DEELNAME EN MEER INFO
Zou je graag deel uitmaken van ons avontuur en ook investeerder worden, 
dan kan dat. In 2019 zijn er nog drie investeringsrondes gepland met 
respectievelijk 10%, 5% en 0% korting. De eerstvolgende staat gepland in 
maart. Je inleg is 10.000 euro tegen 6% rente op jaarbasis en een 
conversiewaarde van 1.000.000 euro bij 290.000 euro aan uitgeschreven 
CLA’s (convertible loan agreements). In dit voorbeeld mag je er min of meer 
van uitgaan dat je straks voor 1% eigenaar bent. Natuurlijk is er meer 
informatie als je geïnteresseerd bent. We sturen je graag het plan 2018-2019 
toe, een MOU (memorandum of understanding) en als laatste de CLA zelf. 
En uiteraard maken we eerst kennis onder het genot van een glas wijn. 
Gewoon een mail sturen naar: remy@chateau.amsterdam of bel even 
naar: 06-19850042.



IS GETEKEND
Namens de organisatie:

Jos Harrewijn - wijnmaker, Tom Veugen - operationeel directeur en 
aandeelhouder en Remy Harrewijn - algemeen directeur en aandeelhouder.

Namens de Club:

Bianca Pander - BKB, Lenneke van Ingen - A Million Faces, Jenny Elissen - 
Impact Investor, Alexander Schuil - Novidam Capital Partners, Gijs Kerbosch - 
Halal Amsterdam, Sjoerd Raaijmakers - Vice Benelux, Dolf Reijnders en Bart 
Bongers - Flock Consultancy, Marcel Wiebenga, Frank Kimenai, Ikaros van 
Duppen en Ewout Karel




