BIERPROEFAVOND
BIER & KAASPROEFAVOND

p.a. Rony
Langenaeken
St-Oedenrodelaan 2
3500 Hasselt
Tel/fax: 011/21.21.94
GSM: 0478/23.95.68
Email
rony.langenaeken@
limburgsebiervrienden.be
IBAN: BE15 7351 1372 7030
BIC: KREDBEBB

Ondernemingsnummer

468442296

Dit formulier dient als overeenkomst tussen De Limburgse Biervrienden vzw
enerzijds en de inrichters ……………........................................................anderzijds,
voor het organiseren van een bierproefavond of bier & kaasproefavond
(schrappen wat niet past) op ……................................. om ………....... uur
in zaal ......................................................... te ………….………………………….. .

De biervereniging DE LIMBURGSE BIERVRIENDEN vzw zorgt voor:
- de moderator voor de bierproefavond of bier & kaasproefavond;
- het didactisch materiaal;
- enkele personen voor de praktische hulp;
- zes verschillende bieren (15 cl) en kazen (bij een bier & kaasproefavond);
- brood;
- bierproefglazen;
- de nodige formulieren en folders.
De organisatoren verbinden zich er toe:
- tenminste 1 persoon aan te duiden voor de praktische begeleiding.
- voor een geschikte zaal te zorgen, waar het proeven ongestoord kan
verlopen, met mogelijkheid tot een gemakkelijke bediening van de
bieren en het spoelen van bierglazen.
- zelf publiciteit te voeren voor deze activiteit (eventueel te bespreken met
biervereniging).
De organisatoren zijn VERPLICHT om te werken met vóór-inschrijvingen
om te vermijden dat een te klein aantal geïnteresseerden komen opdagen.
Een minimum van 15 deelnemers is vereist.
- tenminste 4 dagen vóór de proefavond het aantal bierproevers te melden.
- De Limburgse Biervrienden vzw te betalen na de proefavond, volgens
de hieronder vermelde voorwaarden.
De voorwaarden en kosten:
- de prijs bedraagt:
- € 100,00 forfaitair + € 7,00 per deelnemer voor een bierproefavond.
- € 100,00 forfaitair + € 10,00 per deelnemer voor een bier & kaasproefavond.

- bierproevers die lid zijn van Zythos vzw of een samenwerkende
biervereniging krijgen een korting van € 1,00.
- er mogen niet-bierproevers aanwezig zijn. Hiervoor wordt door De
Limburgse Biervrienden vzw niets aangerekend.
Opgemaakt in twee exemplaren op ………………. te ….……………………….. .
De verantwoordelijke,
De Limburgse Biervrienden vzw
p/a St-Oedenrodelaan 2
3500 Hasselt
Tel / fax: 011/21.21.94
------------------------Lid van
Zythos vzw en
de Stedelijke
Socio-Culturele
Raad Hasselt

Handtekening,

De verantwoordelijke organisator,
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
Handtekening organisator,

getekend
Rony Langenaeken
Info: www.limburgse-biervrienden.be

