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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. 

Waarom? Omdat wijn geduldig maakt, mensen verbindt en de Aarde verzorgt.
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VINTAGE 2017
De officiële oprichting van de organisatie gebeurt in april 2017. Vintage 2017 wordt 
gebotteld een jaar later, in april 2018, en kenmerkt zich als de debuut-productie 
van Chateau Amsterdam. We maakten 6.000 flessen. Een biologisch Italiaanse 
Chardonnay, een Spaanse Tempranillo en Cabernet Sauvignon, en een 
bio-dynamisch Franse Syrah. In mei vindt het eerste Bottelfeest voor vrienden en 
familie plaats (> 300 bezoekers) en in die maand hebben we al 33% van de 
voorraad verkocht. Achteraf gezien fijn in economische termen, maar te vroeg 
voor de wijn zelf. Die had nog een paar maanden moeten liggen voor uitgave. 
Vintage 2017 hebben we voor 90% uitverkocht voor het Bottelfeest 2019, en wordt 
momenteel verkocht in Worst Wijncafé, Hotel de Goudfazant en bij Bureau Wijn. 
Onder andere Het Parool, Delicious magazine en Fonk online hebben één of 
meerdere artikelen geschreven.



REFLECTIE
We hebben berekend dat we bij 40.000 flessen productie break-even kunnen 
draaien en besluiten om dit getal in 3 jaar tijd te halen. Voor vintage 2018 plannen 
we ongeveer 15.000 flessen, en voor vintage 2019 plannen we ongeveer 35.000 
flessen. Ook willen we vanaf nu met tenminste gecertificeerd biologisch fruit 
werken. Qua price range hebben we het gevoel dat prijsspreiding helpt in een 
betere positionering van de verschillende wijnen alsook een bredere mogelijkheid 
aan verkooppunten biedt. We willen meer mensen de Winery laten zien (middels 
verhuur van de ruimte, tastings of kleine events) en stellen als doel binnen een 
jaar 300 unieke bezoekers per maand in de Winery te gast te hebben. Ook 
besluiten we om onderzoek te gaan doen naar onze footprint met de wens om 
uiteindelijk CO2-neutraal te produceren.





SCHAAL & MARGE
Onze fles wijn haalt 40% bruto marge en 15% netto marge na een kritische massa 
van 40.000 flessen per jaar. Bijbehorende omzet 350k. Middels evenementen en 
verhuur denken we op deze locatie ongeveer 200-400 unieke bezoekers per 
maand te kunnen trekken en daarmee aanvullende inkomsten te genereren. 

Een Nederlandse producent doet het goed met ongeveer 5 hectare wijnbouw. 
Dat is ongeveer 35.000 flessen per jaar. De meeste doen het met minder en er zijn 
een paar die 2x zo groot zijn. Bijbehorende omzet 300k tot 800k. Een 
gerenommeerd bedrijf uit het buitenland produceert een premium merk en een 
bulk merk met ieder ongeveer 1.000.000 flessen als omvang. Bijbehorende omzet 
grosso modo 15 miljoen.





WIJNEN
Om prijsspreiding te kunnen realiseren moeten we van een aantal variëteiten 
grotere hoeveelheden fruit inkopen. We voelen ons comfortabel bij de keuze voor 
cepage-wijnen (op basis van één druivensoort). Een bredere range aan wijnen 
helpt een grotere doelgroep aanspreken en voelt goed verhaal-technisch. We 
denken voorzichtig om in 2019 een tweede lijn te introduceren zodat we enerzijds 
de bekende druifjes kunnen voeren zoals Chardonnay en Syrah, en anderzijds 
Amsterdam kennis kunnen laten maken met druiven als Macabeo of Vernatsch. 
In de toekomst zien we ook ruimte voor een tweede merk met het oog op een 
scherpere marge en prijs voor het retailkanaal. We gaan de samenwerking met 
de wijnboeren intensiveren zodat we kwaliteit en prijs meer naar onze hand 
kunnen zetten.



WIJNEN / CLIQUE CHATEAU
Gedurende de opvoed-periode proeven we de wijnen een keer in de 6 weken 
met een aantal vaste proevers uit de wijnindustrie in Amsterdam. Op dit moment 
zijn dat naast Tom, Jos en Remy:

Esmee Langereis (Grote Hamersma, Elle Food), Ellen Dekkers (Wijnacademie, 
Delicious magazine), Daniel Sligte (Bureau Wijn), Robin ten Have (D-Vine), Nadien 
de Visser (Le Club des Vins), Dieuwke Engelsma (D-Vine, Wijnacademie), Jennifer 
Jernberg (Jen proeft wijn), Simon Woolf (Decanter, The Morning Claret).





OVERIGE VERDIENMODELLEN
Naast de verkoop van wijnen realiseren we nu drie aanvullende verdienmodellen:

- de verhuur van de Winery als vergaderlocatie of voor kleine evenementen,
- betaalde tastings voor kleine en middelgrote gezelschappen,
- residu producten van de druivenschillen van vintage 2018: een bier als 

gebrouwen door Oedipus en een Eau de Vie als gedestilleerd door Stillery.

We zijn voornemens nog deze zomer twee nieuwe verdienmodellen uit te 
proberen:

- een pop-up wijnbar in de warme maanden,
- in en verkoop van de wijnen die onze boeren zelf maken.





PRODUCTIE / PROCES
De productie kent een redelijk vaste cyclus:

- in februari bepalen we de smaken voor het aankomende vintage
- in maart-mei maak je afspraken met de boer over het fruit
- in mei-juni richten we de Winery opnieuw in en plaatsen we de nieuwe 

apparatuur
- in augustus-september komt het fruit binnen en vindt fermentatie plaats
- van oktober tot en met maart is de kortste periode van opvoeden
- we bottelen in maart en juli 
- het Bottelfeest vindt in mei of juni plaats



PRODUCTIE / APPARATUUR
We zijn voornemens de eerste jaren met factor 2,5 tot 3 te groeien. Dat betekent 
dat onze apparatuur ieder jaar vervangen of aangevuld moet worden. Voor 
vintage 1 + 2 hebben we voornamelijk aangevuld. We bezitten nu 6 stalen tanks 
van gemiddeld 1.500 liter en 17 houten vaten van ieder 225 liter. Mogelijk verkopen 
we een aantal stalen tanks en leasen we nieuwe, grotere exemplaren. Ook staat 
een houten vat van 1.000 en zelfs 3.000 liter op de wensenlijst. De pers en ontsteler 
moeten een flinke maat groter. En vintage 2018 bottelen we voornamelijk nog met 
de hand, maar voor vintage 2019 wordt een bottellijn ingehuurd. Opslag 
transformeert van romantische houten rekken naar stalen manden die ieder met 
700 flessen gevuld kunnen worden en vervolgens kunnen worden gestapeld.



PRODUCTIE / PARTNERS
Goede wijn kent drie ingrediënten: het beste fruit uit een bijzonder terroir, hygiëne 
en ambacht om van het fruit wijn te maken, en tot slot liefde en geduld om de 
wijn op te voeden. Die laatste twee hebben we onder controle, maar van de 
eerste zijn we afhankelijk van derden. Economisch heeft dit als voordeel dat we 
geen last hebben van mislukte oogsten. Maar we willen naar een tussenweg 
waarbij we duurzaam samenwerken met boeren en zo meer kunnen sturen in 
onze visie op de zorg voor land en fruit. Dit komt ook ten goede aan een betere 
logistieke ervaring, waarbij doel is om het fruit op gekoeld transport binnen 36 tot 
48 uur na pluk binnen te hebben en we overwegen de fermentatie al onderweg 
te starten. Fruit kopen we nu in tussen de 1,5 tot 2,5 euro per kilo. Ter info: ons 
gemiddeld rendement op een kilo druiven is 65% in liters. Met de restanten wordt 
nu een bier en een distillaat gemaakt.





DE WINERY
De Winery blijft zich aanpassen aan de productie en opslagvereisten. 
Uitgangspunt is om de Winery bewoonbaar te houden voor evenementen en 
vergaderingen; te upgraden voor proeverijen. Voor vintage 2019 zal er een nieuwe 
inrichting bedacht moeten worden die meer gebruik maakt van de hoogte van 
de ruimte. Ook gaan we bewuster werken met temperatuur en frisse lucht. We 
hebben meerdere sensoren in de ruimte opgehangen en er worden een aantal 
nieuwe verbindingen met buiten gelegd. De winkelfunctie wordt verder 
uitgebouwd buiten de Winery, dichter bij de in- /uitgang. Op dit moment is 
Chateau ook open voor publiek op zaterdag. Na de zomer hopen we het gehele 
weekend voor bezoekers geopend te zijn.

Los hiervan worden plannen gemaakt voor een volgende locatie na zomer 2020 
of 2021.





MARKETING / POSITIONERING
Chateau Amsterdam heeft een open, stads, ambachtelijk en creatief imago. Een 
deel van haar imago komt voort uit het pand en de locatie. Ook de mensen 
waarmee we ons omringen zijn belangrijk voor ons profiel. Daarnaast willen we in 
2019 een aantal samenwerkingen initiëren. We denken aan een maandelijkse 
muziekavond i.s.m. Bimhuis of Excelsior, een filmavond i.s.m. FC Hyena en /of 
Cinetree, kindertheater i.s.m. bijvoorbeeld Oorkaan en /of Frascati en een pop up 
wine & dine-avond in samenwerking met Goudfazant en /of Worst. Ook denken 
we aan kwartaal-proeverijen i.s.m. Bacchus wijnfestival waarbij we een van onze 
boeren uitnodigen en onze wijnen naast die van hem uit proberen. Verder willen 
we het Bottelfeest wat groter maken door ook hier met een van bovengenoemde 
partijen op te trekken al dan niet met een partij als D-Vine en Munchies /Vice. 



MARKETING / COMMUNICATIE
Ons avontuur willen we delen. Dat betekent dat de vlag uitgaat, we vooral het 
waarom willen communiceren en tevens de uitnodiging aan iedereen om 
deelgenoot te worden. Dat doen we door dagelijkse social posts en een 
open-deur policy, een maandelijkse nieuwsbrief voor klanten en één voor intimi, 
en een kwartaalbrief aan onze shareholders. Ook de evenementen helpen mee 
om onze waarden uit te dragen. En door mee te doen aan een festival als 
Bacchus vergroten we onze exposure onder Amsterdammers die in principe 
geïnteresseerd zijn in wijn. Ook is er een kans op conversie door de niet-wijn 
gasten te attenderen op wat we nog meer bij Chateau doen.



MARKETING / SALES
Er zijn drie zaken vanuit productie gezien om rekening mee te houden bij de 
verkoop: iedere type wijn heeft een ander piekmoment, vaak ook een natuurlijk 
moment in het jaar om gedronken te worden, en wij willen nooit helemaal 
uitverkocht raken. Daarnaast maken we een grotere marge op wijn die we direct 
verkopen en hebben we op die manier contact met de consument, en willen we 
vooral bij de juiste horeca gelegenheden gezien worden. Retail is (nu nog) niet 
interessant. Focus is naam maken en een fanbase kweken. Wel willen voor 
vintage 2018 proberen om samen te werken met een distributeur voor de 
Amsterdamse horeca. Streven is om vintage 2018 in totaal bij 8 vooraanstaande 
Amsterdamse restaurants en wijnbarren op de kaart te krijgen.



MARKETING / SALES #2
Doel is om de komende twee jaar 50% van de voorraad voor de kerst te verkopen, 
en 30% voor het volgende Bottelfeest. De overige 20% gebruiken we voor 
promotiedoeleinden en speciale uitgaves door de tijd heen. De komende jaren 
gaan we ontdekken wat de verhouding direct sales versus het distributiekanaal 
is. We gokken op ongeveer ⅓ zelf en ⅔ via derden. Mogelijk dat dit voor vintage 
2018 nog wat hoger ligt aan de direct sales kant, ook omdat we meer via online 
denken te kunnen verkopen.





ORGANISATIE
In de basis hebben we drie verantwoordelijkheden verdeeld over 3 personen: Jos 
maakt de wijn, Tom zorgt voor marketing en operatie, en Remy zorgt voor de 
financiering & het vastgoed. Daarbij worden we ondersteund door een junior 
bedrijfsleider (trainee van de Hotelschool) die als gastheer het eerste 
aanspreekpunt is voor alle gasten en bezoekers van Chateau. Ook geeft hij op 
zaterdag de tastings en helpt hij met de online presence en verkoop. Voor 
vintage 2019 houden we rekening met een productieleider die Jos kan 
ondersteunen in de productie van de wijn. En we gaan op zoek naar een junior 
brand- en eventmanager. Los hiervan zijn er een aantal stagiaires en vrijwilligers 
actief. Als we de twee nieuwe verdienmodellen deze zomer uitproberen doen we 
dat in samenwerking met een andere ondernemer.





FINANCE
Er zijn twee uitdagingen: de groei (jaarlijkse factor van 2,5) en de tijd tussen pluk 
en verkoop (bijna 2 jaar). We hebben berekend bij 40.000 break even te draaien 
en maken dan een nettomarge van 1,5 euro per fles bij een verkoopprijs van 9 
euro ex BTW. Tot het break even moment moeten we drie voorwaarden 
realiseren: goedkope huur, 290.000 euro aan eigen vermogen en verlate 
betalingen bij de aankoop van fruit. Na die fase (na vintage 2019) pakken we 
samen met de bank de liquiditeitsbehoefte op om in 2-3 jaar door te groeien 
naar minimaal 100.000 flessen per jaar. De 290.000 euro wordt opgehaald bij 
bevriend ondernemers die als collectief 29% van het equity bij conversie krijgen.



Vintage 2017 Vintage 2018 Vintage 2019 Vintage 2020 Vintage 2021 Vintage 2022

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6

Juli 17-Juni 18 Juli 18-Juni 19 Juli 19-Juni 20 Juli 20-Juni 21 Juli 21-Juni 22 Juli 22-Juni 23
Productie (flessen) 5.668 14.190 38.600 77.200 100.954 118.769
Verkoop (flessen) 1.606 4.252 15.323 38.627 75.899 100.681

Omzet € 20.765 € 58.846 € 203.303 € 444.095 € 786.866 € 1.000.919
COGS € 11.014 € 32.477 € 120.729 € 259.212 € 449.927 € 596.616
OPEX € 48.926 € 95.425 € 95.375 € 112.029 € 206.525 € 206.525
W/V -€ 39.175 -€ 69.056 -€ 12.801 € 62.855 € 130.434 € 197.778

Activa € 46.082 € 125.018 € 282.492 € 482.492 € 583.311 € 591.320
Vreemd Vermogen € 90.141 € 248.027 € 9.572 € 17.293 € 33.276 € 44.384

conversie € 290.000
Bank - - € 141.246 € 241.409 € 291.655 € 295.660

Eigen Vermogen -€ 38.175 -€ 109.508 € 167.473 € 223.163 € 347.297 € 542.806

FINANCE / CIJFERS



FINANCE / TOELICHTING
- Mogelijk houden we de groei in jaar 5 en 6 vast, en gaan we van 77.000 naar 

140.000 om in jaar 6 rondom 200.000 flessen te produceren;
- De flessen die je produceert in een vintage verkoop je pas het vintage erop;
- De omzet bestaat uit verkoop van flessen, maar ook inkomsten uit tastings;
- De Cost of Goods Sold (COGS) zijn alle kosten die direct toewijsbaar zijn aan 

de wijnproductie zelf. Dit zijn o.a. het fruit en transport, de verpakking, de 
arbeid van de wijnmaker en de productieleider, en de accijns;

- De OPEX zijn alle kosten gerelateerd aan de organisatie. Dit zijn o.a. huur, 
marketing, administratie, en de arbeid van directie en brand manager;

- In jaar drie is het doel om break even te draaien (dus ook de 12k in te lopen);
- De activa is de optelsom van de most, de maakprijs van de voorraad en de 

nog niet afgeschreven waarde van de apparatuur;
- In jaar 3 converteren we alle CLA’s waardoor het eigen vermogen positief 

uitvalt, en is de wens verdere liquide behoefte met de bank op te kunnen 
vangen.



FINANCE / RISICO’S
Er zijn een aantal risico’s waar we scherp op zijn:

- De leercurve is traag. Je koopt alweer druiven als je vorige vintage net een 
maand op fles is. En bij wisselende toeleveranciers krijg je iedere keer weer 
fruit dat je nog moet leren kennen.

- De eerste 5 jaar zijn kwetsbare jaren als het gaat om: niveau & continuïteit 
productie, marktacceptatie en financiering. Geld verdienen in de wijn doe je 
op midden-lange termijn en als je kan schalen.

- Het fenomeen City Winery kan op enthousiasme rekenen bij wijnboer en 
consument, maar is nog een jonge ontwikkeling en dus niet beproefd.

- We krijgen goede respons op het merk Chateau Amsterdam, maar het 
maakt ons ook afhankelijk van de stad Amsterdam.

- Ons huidige pand heeft een termijn tot mid 2020 of 2021. Daarna moeten we 
naar een nieuwe locatie.





FUNDING / DE CLUB
De Club is cruciaal om de Winery leven in te kunnen blazen. In de club is ruimte 
voor ongeveer 30 leden die ieder 10.000 euro inleggen. Eerst als lening tegen 6% 
rente, en bij conversie als certificaten van aandelen tegen een waardering van 
1.000.000 euro. Conversie vindt plaats als er 290.000 euro is opgehaald. Dit bedrag 
wordt in 5 installments van ongeveer gelijke waarde getekend. De eerste twee 
zijn reeds getekend, de andere drie staan gepland voor in 2019. De club zijn onze 
eerste ambassadeurs en kenniskring. Reden om mee te doen zijn uiteenlopend, 
maar de voornaamste reden is: een gedeelde passie voor ondernemerschap, het 
goede leven en zorg voor de Aarde. We organiseren dan ook etentjes en 
wijnreizen, en de Winery is ook thuis aan de clubleden. Eenmaal per jaar vindt in 
Chateau het ledenbal plaats voor vrienden van vrienden.



TOEKOMST
We werken op dit moment aan een langetermijnstrategie. Wat we zeker weten is 
dat we onze horeca ambities willen uitbreiden: een wijnbar of restaurant. Ons 
voordeel als satelliet-wijnmaker is de stad als domein, dus focussen we ons op 
productie en toegankelijkheid van stadsbewoner en -bezoeker. Dat beperkt de 
productie van flessen op een locatie, maar dat opent de deuren naar meerdere 
vestigingen in steden in andere Europese landen zoals Duitsland, België, 
Denemarken, Spanje en Portugal. Onze focus ligt op kwaliteit en experience. Voor 
zowel wijnmaker als wijnliefhebber. En in de multiplier zien we kans om de 
samenwerking met onze boeren zo in te richten dat dit ten goede komt aan zowel 
land als mens.



TOT ZOVER HET PLAN!
Chateau Amsterdam - Winter 2019

dat is dus wanneer vintage 2017 net een half jaar oud is...


