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Craft beer bars, grote brouwerijen, hobbybrouwers, bottle shops, 
gidsen, de typische bruine kroeg, organisatoren en studentenclubs, …  
Belgium Beer Week (BBW) probeert in eerste instantie de 
Belgische biercultuur in de kijker te zetten. Dit door een week lang 
verschillende activiteiten aan te bieden op verschillende locaties.  
Op deze manier willen we een unieke beleving creëren voor de bezoekers.  
Dit kunnen bierliefhebbers, toeristen, of je gewone klanten zijn. 

Tijdens de Belgium Beer Week wordt de bezoeker gedurende 7 dagen 
ondergedompeld in de geweldige “beer scene” van ons Belgenland.  
Zo kon de bezoeker vorig jaar genieten van verschillende tap takeovers, 
degustaties, brunches, rondleidingen, blind tastings, BBQ, enz.  
Dit jaar gaan we echt “tricolor” en breiden we onze actie uit naar onder 
andere: Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Namen, Brugge, Leuven, …  
Kortom: heel België. We hopen dat je dit jaar ook van de partij bent en deze 
mogelijkheid aangrijpt om jouw organisatie, event of diensten in de kijker te 
zetten.
  
Over het algemeen zijn de activiteiten gratis bij te wonen.  
Indien jouw activiteit een betaalde inschrijving vereist, wees hierover 
transparant zodat de bierliefhebber niet tot een voldongen feit komt te staan.

De trots van de Belgische Biercultuur
23-29 Augustus 2021
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Over tot actie!

Gebruik het online formulier op:  
https://belgiumbeerweek.be/add-venue/ 
Dit formulier is enkel om je deelname 
te registreren als zaak/organisatie.  
De inschrijving kost slechts €20.

Wij brengen alles samen en 
zorgen voor de globale campagne.  
Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk 
voor de organisatie en het welslagen van 
jouw events. Belgium Beer Week geeft 
geen speciale voorrang aan organisaties.  
Echter: hoe meer informatie wij over jou 
ontvangen, hoe meer zichtbaarheid je geniet 
op onze website.

Voor de registratie van jouw activiteiten: 
maak een  event   aan  op  Facebook en vergeet 
niet om BBW medeorganisator te maken.  
Zodra we zien dat het event op Facebook 
staat, plaatsen we het op de agenda van de 
BBW-website.
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Wat doen wij?

Na ontvangst van jouw inschrijving gaan wij aan de slag:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle verzamelde inkomsten gaan naar de promotie van de events.  
We zijn een vereniging zonder winstoogmerk met 4 bierliefhebbers en de 
ondersteuning vanuit de Beer Idiots vzw. (www.idiots.beer)

Alle inschrijvingen worden gebundeld op onze website:  
www.belgiumbeerweek.be

Jouw onderneming wordt vermeld met de omschrijving,  
foto (en logo) die je bij jouw inschrijving meestuurde.
 
Alle activiteiten worden verzameld op onze kalender in running 
order.

Wij plaatsen (jouw) evenementen beurtelings op de startpagina 
van de Belgium Beer Week, zodat iedereen gepromoot wordt.

Wij starten een promotiecampagne (en posts) op Facebook, 
Twitter, en Instagram. Ook jouw zaak/events worden vermeld.

De activiteiten komen op de agenda en een handige kaart zodat 
de gasten zich kunnen voorbereiden en hun bezoek plannen.

De deelnemende zaken/organisaties krijgen een promopakket 
met flyers, posters & goodies om jouw cliënteel warm te maken 
voor de activiteiten die je organiseert tijdens BBW.
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Contact
Vragen of suggesties? Hulp nodig? 

Contacteer ons: contact@belgiumbeerweek.be 

Of bel:

Dieter Proost: +32 494 111 222 
Bas Boiy: +32 488 050 003 

Ahmed ElAmin: +32 475 937 194

Beer Idiots VZW - 736.435.777
BE41 5230 8119 2210
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Disclaimer

Aantal activiteiten?

Wanneer je als (zaak/organisator) meedoet met BBW engageer je je 
om minimaal 3 activiteiten te organiseren. Dit zorgt voor diversiteit en zo 
vallen niet alle activiteiten in het weekend. Activiteiten kunnen eveneens 
doorlopend zijn. Hoe meer informatie je geeft over je zaak/organisatie en 
de activiteiten, hoe meer promotie wij kunnen doen.

COVID-maatregelen

Indien onze overheid tijdens de periode van Belgium Beer Week beperkende 
maatregelen oplegt en de activiteiten niet kunnen doorgaan, is het mogelijk 
dat BBW wordt uitgesteld. In dit geval is het mogelijk om uit te schrijven.  
Je krijgt jouw volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. 
De organisatie rekent op jullie individuele verantwoordelijkheid om de 
COVID maatregelen van de overheid te respecteren.

Inschrijvingsgeld

Jouw inschrijving is pas geldig als je het inschrijvingsgeld van 20 euro 
betaald hebt. Dit bedrag is eenmalig en bedoeld om de kosten van de 
promotie te dekken. De BBW zal je hiervoor een factuur/betalingsbewijs 
bezorgen. Mogelijke overschotten worden gebruikt om een volgende editie 
van Belgium Beer Week mogelijk te maken. 

Verantwoordelijkheid

De organisatoren van de Belgium Beer Week en Beer Idiots vzw kunnen 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten op jouw terrein of 
voor schade.
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Notities
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