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Algemene voorwaarden van Beer Project  

die van toepassing zijn op de aankoop van het "Beer For Life" certificaat 2020. 
 

Beer Project  
Antoine Dansaertstraat, 188 

1000 Brussel 
ECB / btw 0511.959.367 
(hierna "Beer Project") 

 

Article 1. Certificaat " BEER FOR LIFE " 

1.1 De aankoop van een "BEER FOR LIFE " certificaat, u aangeboden door Beer Project (het "Certificaat"), 
laat u toe, volgens de voorwaarden hieronder (de "Voorwaarden"), jaarlijks en levenslang, zoals 
hieronder gedefinieerd, bier die door Beer Project zijn geproduceerd af te halen, alsook van een korting 
van 5% op alle BBP producten en verkopen in de micro-brouwerij en taproom in Brussel en de BBP 
taprooms in Tokio en Parijs. De BEER FOR LIFE crowdfunder kan jaarlijks ofwel 12 flesjes van 33cl in 
de BBP brouwerij in Brussel oppikken, ofwel 6 flesjes van 33cl in de BBP Taproom in Tokio, ofwel 12 
flesjes van 33cl in de BBP Taproom in Parijs (Pigalle). 

1.2 De verkoop van de Certificaten kadert in een crowdfunding project waarmee Beer Project, het bouwen 
van de brouwerij 2.0, de activiteit en groei van zijn microbrouwerij, gelegen te Antoine Dansaertstraat n° 
188 in 1000 Brussel kan financieren, alsook de taprooms in Parijs (Pigalle & Canal) en Tokio (Shinjuku). 
Via uw aankoop van een Certificaat zijn wij verheugd u in ons project te kunnen verwelkomen.  

Article 2. Prijs van het Certificaat 

2.1 Het Certificaat wordt verkocht aan 190 euro, btw en andere belastingen inbegrepen. Dit wil zeggen, een 
prijs van 157,02 euro en 32,97 euro btw. 

2.2 Het Certificaat geldt als verkoop onder voorwaarden van nog te produceren bieren met uitgestelde 
levering. Deze verkoop is onderworpen aan een btw-heffing van 21 %. 

Article 3. Beperkt aanbod 

3.1 De certificaten zullen verkocht worden tussen 15 december 2020 en 31 december 2020. Dit aanbod 
vervalt na de limietdatum.  

3.2 U moet minstens 18 jaar zijn om u voor dit aanbod in te schrijven. U kunt zich inschrijven voor rekening 
van een andere persoon, maar deze moet ook minstens 18 jaar zijn. 
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Article 4. Bestelling van het Certificaat 

4.1 De bestelling en de betaling gebeuren tijdens de aanbiedingsperiode via de webpagina gecreëerd voor 
de gelegenheid: https://www.beerforlife.be. U dient zich in te schrijven op de website en de gegevens die 
nodig zijn voor uw inschrijving en de personaliseren van het Certificaat (naam, voornaam, adres, e-mail, 
geboortedatum) te bezorgen. 

4.2 U ontvangt uw certificaat binnen de 2 werkdagen. Dit Certificaat draagt een uniek nummer dat samen 
met uw naam zal dienen ter identificatie bij de jaarlijkse afhaling van bier op het distributiepunt. 

4.3 De houder van het Certificaat wordt hierna de "BEER FOR LIFE crowdfunder" genoemd. 

4.4 De BEER FOR LIFE crowdfunder moet alle eventuele gegevenswijzigingen melden aan Beer Project. 

Article 5.  Herroepingsrecht 

5.1 Elke BEER FOR LIFE crowdfunder die via de website een Certificaat heeft gekocht, heeft het recht om 
binnen de 14 dagen na aankoop, de aankoop van het Certificaat, zonder opgave van reden te annuleren, 
en vergoed te worden. Om gebruik te maken van dit recht, moet de BEER FOR LIFE crowdfunder Beer 
Project per post of via e-mail op de hoogte brengen en het Certificaat onmiddellijk terugsturen op eigen 
kosten en op eigen risico. Na ontvangst zal Beer Project het bedrag van de aankoop terugstorten op het 
rekeningnummer dat is opgegeven door de BEER FOR LIFE crowdfunder. 
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Article 6. Jaarlijkse levering 

6.1 De BEER FOR LIFE crowdfunder kan levenslang, één keer per jaar, bierflesjes bij een distributiepunt 
dat door Beer Project is aangeduid, oppikken. De eerste ophaling is vanaf de eerste donderdag van 
februari 2019 in Brussel, Tokio of Parijs. De BEER FOR LIFE crowdfunder kan 12 bieren ophalen in de 
BBP brouwerij/taproom in Brussel, of 6 bieren in de BBP taproom in Tokio, ofwel 12 bieren in de BBP 
taproom in Parijs. 

6.2 De BEER FOR LIFE crowdfunder haalt jaarlijks het volledige aantal op in één keer op één van deze 
locaties. 

6.3 De ophaalpunten zijn: 

6.3.1 De brouwerij/taproom in Brussel in de Antoine Dansaertstraat 188, 1000 Brussel, van welke 
de openingsuren beschikbaar zijn op de website van Beer Project (www.beerproject.be). 
Beer Project garandeert voor onbepaalde tijd een ophaalpunt in Brussel. 
 

6.3.2 De BBP taproom in Tokio die openging in mei 2017 op de locatie 2-20-16, Yoyogi, Sibuya 
151-0053 waarvan de openingsuren beschikbaar zijn op de Facebook-pagina 
(https://www.facebook.com/brusselsbeerprojectshinjuku/).  Indien de BBP taproom in 
Shinjuku zou sluiten blijft Beer Project een ander ophaalpunt garanderen in Tokio tot 
minstens december 2022. 

 
6.3.3 De BBP Pigalle taproom in Parijs die openging in maart 2018 op de locatie 1 Rue de 

Bruxelles, Pigalle, Parijs waarvan de openingsuren beschikbaar zijn op de Facebook-pagina 
(https://www.facebook.com/brusselsbeerprojectpigalle/).  Indien de BBP taproom in Parijs 
zou sluiten blijft Beer Project een ander ophaalpunt garanderen in Parijs tot minstens 
december 2025. 

6.4 De eerste keer dat de BEER FOR LIFE crowdfunder zijn/haar bier komt oppikken, moet hij/zij zijn/haar 
identiteitskaart meebrengen en zal deze de lidkaart ontvangen. Om zijn/haar bieren af te halen moet de 
BEER FOR LIFE crowdfunder enkel zijn lidkaart bij zich te hebben. Er hoeft geen afspraak te worden 
gemaakt.  

6.5 Beer Project zal een variëteit aan bieren aanbieden. Dit is een combinatie tussen de bieren van 33cl die 
het gehele jaar worden gebrouwen en ten minste 2 bieren van 33cl van tijdelijke aard. 

6.6 De BEER FOR LIFE crowdfunder die zijn/haar bier in een bepaald jaar niet komt ophalen, kan in de 
volgende jaren geen aanspraak meer maken op de in de vorige jaren niet afgehaalde flesjes. 

6.7 Beer Project zal geen bier leveren in geval van overmacht dat in de loop van een of meerdere 
opeenvolgende jaren de productie of distributie van bier verhindert. 
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Article 7. Voorwaarden van het Certificaat 

7.1 Het Certificaat (en de rechten die hieruit voortvloeien) is persoonlijk. Het Certificaat is niet overdraagbaar. 
Het kan dus niet worden verkocht, weggegeven of overgedragen door overlijden. 

7.2 De rechten die aan de Certificaten verbonden zijn worden beëindigd in geval van faillissement van Beer 
Project. 

7.3 Beer Project behoudt zich het recht voor om de rechten die voortvloeien uit een Certificaat stop te zetten 
indien blijkt dat de BEER FOR LIFE crowdfunder probeert misbruik te maken van het systeem of 
duidelijk schade berokkent aan Beer Project, bijvoorbeeld als hij probeert om meer dan 12 bierflesjes per 
jaar gratis af te halen.  

Article 8. Terugkoop van het Certificaat 

8.1 Wij, Beer Project, beogen jullie als lid van de gemeenschap te behouden voor het leven. Toch, ondanks 
het “voor het leven” karakter van deze crowdfunding, behouden we het recht om het Certificaat terug te 
kopen in speciale & onvoorziene omstandigheden. Ondanks de lage kans, indien dit scenario zich 
voordoet, zal u zeer gunstige voorwaarden ontvangen zoals hieronder beschreven. 

8.2 Beer Project behoudt zich het recht voor om het Certificaat terug te kopen, tegen betaling van 230 euro 
aan de BEER FOR LIFE crowdfunder, verminderd met 10 euro per jaar vanaf 1 januari 2022, met een 
gegarandeerd minimum terugkoopprijs van 160 euro. 

8.3 De aankondiging van de terugbetaling aan de BEER FOR LIFE crowdfunder gebeurt per e-mail, per 
post of per mededeling bij een bezoek aan het distributiepunt. Het Certificaat zal worden geannuleerd op 
de datum van de terugkoop. 
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Article 9.  Privé-leven 

9.1 Beer Project eerbiedigt het recht op privacy en zal uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg 
behandelen. De verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om u een optimale service te 
bieden, om uw aankoop zo goed mogelijk te verwerken en om u eventueel, door middel van onze 
elektronische nieuwsbrief, op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen en nieuwigheden. Uw 
persoonlijke gegevens zullen op geen enkele manier worden overgedragen of verkocht aan derden die 
niet in relatie staan met Beer Project. 

9.2 Deze persoonlijke gegevens zullen worden verzameld tijdens de bestelling van dit aanbod.  

9.3 U kunt op elk ogenblik toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens opgenomen in de bestanden van 
Beer Project. Indien u deze gegevens wenst te schrappen uit het bestand van Beer Project, kunt u Beer 
Project hiervan per e-mail of per post op de hoogte brengen. 

Article 10. Toepasselijke wet en bevoegde rechtspraak  

10.1 Deze Voorwaarden worden beheerd door het Belgisch recht. In geval van geschil of betwisting zijn 
alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 


