
N° R.

Dossier Klant
Noodzakelijk voor de facturatie
Te consulteren op de site:
www.brusselsbeerchallenge.com

Voorbehouden voor de Organisatie

E  V 

Firma

Verantwoordelijke

Firma:

Adres: Postcode: Gemeente:

Land BTW: Telefoon:

E-mail: URL:

Naam van verantwoordelijke / Dienst:

E-mail: Telefoon:

Datum / plaats: ................................................................................ Handtekening: .....................................................................................................

Door uw inschrijving verklaart u de reglementen (zie: www.brusselsbeerchallenge.com) als legaal bindend te aanvaarden. In het bijzonderder volgende punten:
1. De ingezonden bieren zijn conform de EU wetgeving en zijn geproduceerd en in de handel gebracht door de inzender zelf. 
2. Indien uw bieren bekroond worden, zal u handelen in overeenstemming met de BBC reglementen. 
3.	 De	beslissing	van	de	jury	is	finaal	en	bindend.	

Sluiten van de inschrijvingen: 06/10/2017 •  Sluiten van de ontvangst van de stalen: vanaf 06/10/2017 • Leveringadres:

• Becomev - Brussels Beer Challenge • Rue de Mérode 60 • B-1060 Brussels • Belgium •  +32 (0) 2 533 27 75 •  +32 (0) 2 533 27 61

Ik stuur volgende stalen op, ingeschreven voor de Brussels Beer Challenge:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ik schrijf de volgende som over op het rekeningnummer
BNP Paribas Fortis BE39 0016 5981 7419 (IBAN), BIC: GEBABEBB:

Ik geef toestemming het volgende bedrag 	VISA 	EUROCARD   	AMERICAN EXPRESS 
af te halen van mijn kredietkaart:

Naam van de kaarthouder: .........................................................................................................................................................................................

Nummer van de kredietkaart:

Vervaldatum:

Betalingswijze

..........…  Bier(en) x 170 € (Na 9 september 2017)  +   ..........… Optie(s) degustatie feedback  x 18€€  = ......................... €

..........…  Bier(en) x 160 € (Vóór 9 september 2017)  +   ..........… Optie(s) degustatie feedback  x 18€€  = ......................... €




€
€

De stalen werden verzonden op: (verzendingsdatum):

Door:	(naam	van	de	transportfirma):

Vertrekkend uit: (gemeente of stad)



Inschrijvingsformulier
Eén fomulier per product
Te consulteren op de site: 
www.brusselsbeerchallenge.com

Voorbehouden voor de organisatie

E  V 

N° R.

Een fotocopie van dit document mag ingestuurd worden

Firma (voor de lijst met winnaars)

Bier

Nummer van de gekozen categorie (zie de bijgevoegde document)

Naam van de firma: Jaarlijkse productie (HL)

Adres: Postcode: Gemeente:

Laand:

Volledige commerciële merknaam:

Land: BTW: Telefoon:

Email: URL:

Verantwoordelijke:

Email:  Telefoon:

Distributie van de voorgestelde bieren

Prijs af brouwerij

Optie degustatie feedback (18 € / bier)

 Verkoop op de brouwerij

 Internet

 Groothandel

 Distributeurs circuit

 Gespecialiseerde winkels

 Andere

Wordt het product reeds ingevoerd in België?

 Ja  Nee

* Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming

Biersoort Product characteristics

 Pale-Ale

 Dark-Ale

 Red Ale

 Lager

 Stout / Porter

 Wheat

 Flavoured beer

 Speciality beer

 

Original gravity (Plato):

Bitterness (IBU)

Alcohol by volume (%vol): Bottle content (cl)

Productie (lopend jaar) (in HL)Final gravity (Plato):

	 Minder dan 1 € 	 Tussen 1 € en 3 € 	Tussen 3 € en 5 €  	Tussen 5 € en 10,00 € 	Meer dan 10,00 € 

Code Categorie naam

 Optie degustatie feedback (18 € / bier)

U ontvangt een volledige feedback (Appearance, Aroma, Taste&body, Appropriate for category, Technical quality)

 Ik verklaar dat dit bier gebrouwen is in mijn eigen brouwinstallatie

 Ik verklaar dat dit bier gebrouwen is door derden



Gelieve een etiket van het ingezonden product in de kader hieronder te kleven.  
Indien de fles gezeefdrukt is, gelieve dan een foto bij te voegen.
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