Leuk dat je je aanmeldt!
Wat gaan we doen?
Op vrijdag 12 februari gaan we weer een online bierproeverij organiseren vanuit bar ‘t Kelderke. We
willen dit keer 6 verschillende kleine brouwerijen uitnodigen om 1 van hun bieren te presenteren. Dit
alles wordt aangekleed in een carnavaleske sfeer.
We willen iedere brouwerij uitnodigen om live iets te vertellen over het bier. Wim Lievens (zytholoog)
zal als tafelheer zijn kennis delen over de bieren en in gesprek gaan met de brouwers. Alles is te
volgen via een livestream.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
● Je kunt een oplage van minstens 200 stuks van jouw bier garanderen.
● Je komt uit de regio van Goirle.
● Jouw bier voldoet aan de wettelijke eisen in Nederland, zoals de Warenwet en de
Hygiënecode.
● De maximale inkoopprijs van jouw bier is € 1,80 per flesje incl. statiegeld.
● Je bent beschikbaar op 12 februari om iets over jouw bier en jouw brouwerij te komen
vertellen.
● Je kunt jouw 200 flesjes in bar ‘t Kelderke bezorgen.
● Je kunt 2 flesjes aanleveren op 21 januari voor het proeven voor de selectie.
We hopen dat we 200 deelnemers voor de bierproeverij hebben. Mocht dit niet zo zijn, dan vragen we
je het restant van de flesjes retour te nemen.
Hoe gaan we nu verder te werk?
We ontvangen graag 2 flesjes per ingeschreven bier. Je kunt maximaal 3 verschillende bieren
inschrijven. Deze gaan we proeven om zo tot een selectie van 6 verschillende brouwerijen te komen.
Je hoort uiterlijk 26 januari 2021 of jouw bier geselecteerd is voor de bierproeverij.
Vervolgens start de inschrijving voor de deelnemers. Je levert jouw 200 flesjes in ‘t Kelderke op 8
februari. Wij gaan aan de slag met inpakken van de pakketjes.
We nemen de inschrijvingen tot 19 januari 2021 in behandeling. Stuur jouw ingevulde
inschrijfformulier naar info@kelderke.nl.

Naam contactpersoon:
Naam brouwerij:
Adres brouwerij:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Welke bieren wil je aanmelden:
1.
2.
3.
Ik verklaar hiermee te voldoen aan bovenstaande voorwaarden:
Datum:
Naam:
Handtekening:

