Algemeen Reglement
Lekkerste aspergebier 2019
Doelstelling
De verkiezing Lekkerste Aspergebier heeft als doel om bier als begeleidende drank bij
asperges te promoten.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door jaarlijks een verkiezing te organiseren, die
door middel van jurering één winnaar verkiest die de titel “Lekkerste Aspergebier” met
bijbehorend zegel gedurende het desbetreffende jaar mag voeren.
De jury verkiest een bierstijl die in combinatie met een klassiek aspergegerecht een perfecte
combinatie vormt.
Organisatie
De organisatie ligt in handen van lekkersteaspergebier.nl in samenwerking met Hap & Tap
Magazine.
Voor de verkiezing Lekkerst Aspergebier van 2019 geldt onderstaand wedstrijdreglement.
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Deze verkiezing wordt aangekondigd op lekkersteaspergebier.nl, via Hap & Tap Magazine en
via persoonlijke digitale uitnodigingen.
Bij minder dan 3 inschrijvingen, kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd af te gelasten.
Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 50 (met maximaal 2 inschrijvingen per
deelnemer.
Daar waar gesproken wordt over brouwerij(en), is tevens sprake van brouwfirma’s,
importeurs of handelsagenturen etc.
Het ingeschreven bier, dient afkomstig te zijn van een geregistreerde brouwerij en
commercieel verkrijgbaar.
De verkiezing is open voor deelname door brouwerijen die hun productie en/of verkoop in
Nederland hebben.
De keuze van het in te zenden bier is vrij. Echter het gerecht waarbij het ingezonden bier
dient te combineren staat vast, nl; een klassiek aspergegerecht.
Deelnemers aan de verkiezing verlenen expliciet toestemming aan de organisatie om hun
bedrijfsnaam, persoonsnaam, website van het bedrijf, vestigingsplaats van het bedrijf en
gemaakte fotografie of enig ander beeldmateriaal te gebruiken op
www.lekkersteaspergebier.nl, Hap & Tap Magazine of andere publicaties.
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Inschrijven is mogelijk door het volledig invullen van het registratieformulier op de website
www.lekkersteaspergebier.nl of te reageren via info@lekkersteaspergebier.nl
De inschrijftermijn is van 1 februari 2019 tot 1 april 2019.
Brouwerijen met meerdere bieren in hun assortiment mogen maximaal 2 bieren ter jurering
inzenden.
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Iedere deelnemer dient tevens minimaal 4 liter per ingeschreven bier aan te leveren ter
jurering binnen de in artikel 2.2 benoemde periode, voorzien van een productfiche.
Fustbieren worden niet beoordeeld.
Indien minder bier dan in artikel 2.4 vermeld is, ter jurering is aangeboden, of wanneer het
niet binnen de in artikel 2.2.benoemde periode geleverd is, of levering onvoldoende is
gefrankeerd, wordt het bier niet beoordeeld en uitgesloten van deelname.
Het registratiebedrag per ingeschreven bier dient binnen de in artikel 2.2 benoemde periode
bijgeschreven te staan op rekeningnummer: NL79 BUNQ 2206 1810 96. Indien hieraan niet
wordt voldaan, wordt het bier niet beoordeeld en uitgesloten van deelname.

3. Levering
3.1

Inzendingen dienen op één van de vermelde “drop-off” locaties geleverd te zijn, binnen de in
artikel 2.2 benoemde periode.
Drop-off locaties:
LekkersteAspergebier.nl
Nicolaas van Eschstraat 8
5061VT Oisterwijk
Nederland
Hap & Tap Magazine
o.v.v. Lekkerste Aspergebier
Stadionstraat 1A
4815 NC Breda
Nederland
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Ingeschreven inzendingen, dienen voorzien van een productfiche(s) in een stevige doos
voorzien van een plastic vuilniszak te worden aangeleverd en voorzien van duidelijke teksten
zoals: “Breekbaar” en “This Side Up”.
Ieder aangeboden bierverpakking, dient apart en in deugdelijk verpakkingsmateriaal verpakt
te zijn. Vermijd losse verpakkingsmaterialen zoals “Styrofoam”, “Peanuts” of andere losse
opvulmaterialen. Verkies deugdelijk verpakkingsmateriaal zoals “noppenfolie”. Houdt u zich
aan het reglement van uw vervoerder, frankeer voldoende en voorkom naheffingen etc.
Indien flessen ondanks alle voorzorgsmaatregelen alsnog gebroken worden geleverd, zal de
organisatie indien dit gezien de tijdsspanne nog mogelijk is de afzender contacteren, met het
verzoek vervangende flessen te leveren.
Internationale inzendingen dienen mogelijk voorzien te worden van de juiste documentatie.
Deze kunnen geopend worden en/of geretourneerd worden aan de afzender. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer om te voldoen aan alle wet- en regelving zoals
bepaald door de wetgever.
De organisatie is geen emballagebedrag verschuldigd aan deelnemer voor mogelijke
ingezonden verpakkingen.
Ingezonden bieren en mogelijke restanten blijven eigendom van organisatie en worden niet
geretourneerd.

4. Jurering
4.1

Jurering vindt jaarlijks plaats in de periode april voorafgaand aan de opening van het
aspergeseizoen (tweede donderdag van april).
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Juryleden worden gevraagd door de organisatie en afgestemd op basis van het aantal
inschrijvingen.
Voordat een jurering begint, maakt de wedstrijdleiding eventuele afwijkende en bijzondere
bepalingen waaronder de wedstrijd gehouden wordt, aan de deelnemers bekend.
Tevens is de wedstrijdleiding bevoegd maatregelen te nemen die een vlot verloop van de
wedstrijd bevorderen.
In alle voorkomende gevallen waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding.
De jury bestaat uit professionals uit de branche of gerelateerd.
Jurering vindt plaats door een jury afgestemd op het aantal inschrijvingen.
Ieder jurylid krijgt op basis van een blindproeverij drie bieren (A, B, C) in combinatie met een
klassiek aspergegerecht ter beoordeling aangeboden.
Ieder ingezonden bier, wordt minimaal door 3 juryleden in telkens andere combinaties
geproefd en beoordeeld.
Ieder jurylid geeft per ronde zijn/haar voorkeur aan.
Er zullen net zoveel blindproefrondes gehouden worden als nodig is om tot een winnaar te
komen, met dien verstande dat per ronde een weging wordt gemaakt, die bepalend kan zijn
in de eindronde(s).
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De bekendmaking van de winnaar van de verkiezing Lekkerste Aspergebier wordt in principe
binnen 24 uur bekend gemaakt nadat de jurering heeft plaatsgevonden.
Er wordt jaarlijks één winnaar “Lekkerste Aspergebier” toegekend, dus geen 2e of 3e prijs
(zilver en/of brons) met dien verstande dat er ook geen communicatie plaatsvindt hierover.
Over de uitslagen buiten de prijswinnaar wordt vóór, tijdens en na de bekendmaking niet
gecorrespondeerd.
De winnaar “Lekkerste Aspergebier” zal persoonlijk (telefonisch) door de organisatie op de
hoogte worden gebracht en de bijbehorende oorkonde op een nader te bepalen moment
overhandigd krijgen.
Er volgt binnen 1 week een schriftelijke bevestiging aan alle deelnemers. Tevens vindt een
publicatie plaats op de website www.lekkersteaspergebier.nl en een redactioneel stuk in de
eerstvolgende editie van Hap & Tap Magazine. Daarnaast zal er een persbericht geplaatst
worden.
De winnaar “Lekkerste Aspergebier” mag in het betreffende wedstrijdjaar na
goedkeuring door de organisatie het zegel van Lekkerste Aspergebier van het betreffende
wedstrijdjaar gebruiken voor promotionele doeleinden.
De organisatie kan te allen tijde het gebruik van hete zegel onderwerpen aan bepaalde
voorwaarden en eventueel het gebruik ervan verbieden indien niet aan de gestelde
voorwaarden voor gebruik voldaan wordt.
Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruik van de naam en het zegel “Lekkerste
Aspergebier” behoren uitsluitend toe aan lekkersteaspergebier.nl
Dit Algemeen Reglement kan jaarlijks worden herzien.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Algemeen Reglement “Lekkerste Aspergebier” wordt bij iedere editie gepubliceerd op de
website: www.lekkersteaspergebier.nl
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