
 
 
 

 
 

Don’t drink and drive tijdens Megavino: Vinum Et Spiritus en Taxis 
Verts bundelen krachten 
 
Brussel, 10 oktober 2018 – Van vrijdag 19 tot zondag 21 oktober 2018 is Brussels Expo opnieuw het 
decor van Megavino, de grootste beurs voor wijnen, spirits en bieren in de Benelux, waar honderden 
standhouders bezoekers willen overtuigen van hun vakmanschap. Vinum Et Spiritus – de Belgische 
federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken – en de Brusselse taxiservice Taxis Verts slaan 
voor deze editie samen met het Fonds Emilie Leus de handen in elkaar en komen met een 
gezamenlijke boodschap rond bewustwording en op het vlak van mobiliteit.  
 
Inzetten op sensibilisering 
De samenwerking bestaat uit een preventieluik waarbij beursgangers voorafgaand aan en tijdens de 
beurs worden geïnformeerd over verantwoorde alcoholconsumptie en worden gesensibiliseerd om 
niet dronken achter het stuur te kruipen. Daarnaast delen Vinum Et Spiritus en Taxis Verts tijdens de 
beurs ook alcoholtesters uit met de duidelijke boodschap ‘don’t drink and drive’ en laten beide 
partijen acteurs van Aksident drie dagen lang sketches brengen rond rijden onder invloed, waarbij 
bezoekers actief worden betrokken. 
 

“Drinken en rijden horen niet samen”, aldus Geert Van 
Lerberghe, algemeen directeur van Vinum Et Spiritus. 
“Onze sector is een partner in het promoten van een 
cultuur van verantwoord drinken en strijdt tegen 
overmatig drankgebruik, zéker in combinatie met 
rijden. We willen problematische alcoholconsumptie 
aanpakken, ook tijdens een drukbezochte wijnbeurs als 
Megavino.” 
Fiona Cappellen, Marketing & Communication Manager 
bij Taxis Verts: “Als Brusselse mobiliteitsactor kennen 

we de problematiek maar al te goed. Door onze samenwerking met Vinum Et Spiritus op Megavino 
willen we bijdragen tot een deel van de oplossing.”  
 
#DrinkWijs 
Voor Paleis 11 aan Brussels Expo voorzien Taxis Verts en Vinum Et Spiritus een speciaal afhaalpunt 
waar bezoekers eenvoudig een taxi kunnen nemen om veilig thuis te geraken als ze met de auto 
gekomen zijn en toch een glaasje te veel op hebben. Met de promocode MEGATAXI krijgen ze 
bovendien tien euro korting op hun rit als ze de taxi reserveren via SPLYT, de applicatie van Taxis 
Verts. De app is beschikbaar voor iOs en Android.  
“Om nog meer bewustzijn te creëren rond verkeersveiligheid en ‘don’t drink and drive’ zet Vinum Et 
Spiritus, onder de vlag van #DrinkWijs en in samenwerking met het Fonds Emilie Leus, stevig in op 
informatie en sensibilisering. In de toekomst zullen we nog tal van andere initiatieven 
ondersteunen”, besluit Geert Van Lerberghe. 
 
### 
 
Over Taxis Verts en Splyt 



Taxis Verts is een Brussels bedrijf en marktleider in on-demand transportdiensten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en omgeving. Taxis Verts staat voor 550 taxi's en een community van 1200 officiële 
chauffeurs. Het bedrijf biedt een breed scala aan B2C-mobiliteitsdiensten, zoals on-demand taxi-apps Splyt, 
eCab en innoverende B2B-diensten zoals de Taxi Butler. Taxis Verts past zich voortdurend aan aan de 
behoeften en verwachtingen van klanten op verschillende platforms. Splyt, de meest recente ontwikkeling, is 
de eerste taxi-sharing-app in Brussel waarmee de gebruiker kan kiezen of, wanneer en met wie hij wil delen. 
Meer over Taxis Verts en Splyt op www.taxisverts.be. 
 

Over Vinum Et Spiritus 
Vinum Et Spiritus is de Belgische federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken. Onze leden zijn 
producenten en handelaars van wijn en/of gedistilleerd. De vereniging is uitgegroeid tot een heterogene 
verzameling van kleine, middelgrote en multinationale bedrijven uit de sector. Wij vertegenwoordigen onze 
leden op alle niveaus, komen op voor hun belangen en faciliteren hen in het streven naar duurzame 
economische groei. 
Vinum Et Spiritus wil een partner zijn van overheid en expertisecentra bij het promoten van een cultuur van 
verantwoord drinken als deel van een evenwichtige levensstijl, het ontraden van overmatig alcoholgebruik en 
het aanpakken van problematisch en schadelijk gebruik. Meer over Vinum Et Spiritus op 
www.vinumetspiritus.be  
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