Dossier Klant

Voorbehouden voor de Organisatie

Noodzakelijk voor de facturatie
Te consulteren op de site:
www.dutchbeerchallenge.nl

E
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V
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Firma
Firma:
Adres:

Postcode:

Land

Gemeente:

BTW:

Telefoon:

E-mail:

URL:

Verantwoordelijke
Naam van verantwoordelijke / Dienst:
E-mail:

Telefoon:

Door uw inschrijving verklaart u de reglementen (zie: www.dutchbeerchallenge.nl) te aanvaarden. In het bijzonder de 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 Dutch Beer Challenge reglementen.
3. De beslissing van de jury is finaal en bindend.
Datum / plaats: ................................................................................

Handtekening: .....................................................................................................

Sluiten van de inschrijvingen: 28/02/2020 • Ontvangst van de stalen: 24-06/03/2020 • Leveringadres:

• Bier&cO - De Man van Drank • Abraham van Stolkweg 98 • 3041 JA Rotterdam •  010 411 2879 • Openingstijden: maandag-vrijdag 09:00-17:00
Ik stuur volgende stalen op, ingeschreven voor de Dutch Beer Challenge:

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

De stalen werden verzonden op: (verzendingsdatum):
Door: (naam van de transportfirma):
Vertrekkend uit: (gemeente of stad)
Verzend- en verpakkingsinstructie: ‘Zorg er voor dat uw inzendingen breukveilig zijn verpakt. Zorg er tevens voor dat aan de buitenzijde van de verzendverpakking duidelijk zichtbaar is wat de inhoud
is en waarvan het afkomstig is. Op het verzameladres worden de dozen namelijk niet opengemaakt ter controle van de inhoud; alleen in geval van breuk krijgt u een melding opdat u eventueel een
reservezending kunt sturen. Indien in een zending een enkele fles breekt maakt dit de rest van de zending onbruikbaar voor jurering.’

Betalingswijze

..........… Bier(en) x 110€

Optie(s) degustatie feedback

..........…



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
af te halen van mijn kredietkaart:

 VISA



EUROCARD



AMERICAN EXPRESS

Naam van de kaarthouder: .........................................................................................................................................................................................
Nummer van de Credit Card:
Vervaldatum:

x 18€€ = .........................

€
€

€

Inschrijvingsformulier
Eén formulier per product
Te consulteren op de site:
www.dutchbeerchallenge.nl

Voorbehouden voor de organisatie
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Een fotocopie van dit document mag ingestuurd worden

Brouwerij
Naam van het brouwerij:

Jaarlijkse productie (HL)

Adres:

Postcode:

Gemeente:

BTW:

Telefoon:

Email:

URL:

Nederland

Verantwoordelijke:
Email:

Telefoon:

Bier
Volledige commerciële merknaam:
Land:

Nummer van de gekozen categorie (zie het bijgevoegd document)
Code

Categorie naam

Karakteristieken

Original gravity (Plato)

Alcohol volume (%vol)

inhoud (CL)

Final gravity (Plato)

Bitterheidswaarde (IBU)

Productie (lopend jaar) (in HL)

Distributie van de voorgestelde bieren
 Verkoop op de brouwerij

 Gespecialiseerde winkels

 Internet

 Horeca

 Groothandel

 Andere

 Distributeurs circuit

Prijs af brouwerij
 Minder dan 1 €

 Tussen 1 € en 3 €

 Tussen 3 € en 5 €

 Tussen 5 € en 10,00 €

Optie degustatie feedback (18 € / bier)
 Optie degustatie feedback (18 € / bier)
U ontvangt een volledige feedback (Uiterlijk, aroma, smaak en mondgevoel, passend voor de categorie, technische kwaliteit)

 Meer dan 10,00 €

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

