
Informatiebundel en voorwaarden Crowdfunding De Mortselarij 
 
 
1. Waarom Crowdfunding?  

Momenteel kunnen we maandelijks een dikke 300 liter brouwen, in 2020 zouden we dit graag opkrikken 
naar 2000 liter per maand. We hebben dus nieuwe brouwketels en gisttanks nodig.  

Door één van onze proefabonnementen te onderschrijven dragen jullie een steentje bij. Dit doe je niet 
enkel financieel maar ook door deel uit te maken van onze De Mortselarij Community .  

Wil je graag meer weten over onze community ? 

Join the Hive !   facebook: DeMortselarij  instagram: DeMortselarij 

website www.demortselarij.be 

 

2. Proefabonnementen 
 
The Herd : Voor 170,00 €. incl. BTW  

● U krijgt maandelijks een assortiment van 4 bieren van 33cl, gedurende 1 jaar. In dit pack is 
de levering niet inbegrepen. Op te halen op de brouwerij in Mortsel. Lees verder de 
ophalingsmogelijkheden.  

● 2 De Mortselarij glazen 
● De Mortselarij Lidkaart. 1 jaar geldig. Zie hoofdstuk Lidmaatschap.  

 

The Family : Voor 300,00 €, incl. BTW  

● U krijgt maandelijks een assortiment van 6 bieren van 33cl, gedurende 1 jaar. In dit pack is 
de levering inbegrepen. Wie ze komt ophalen op de brouwerij in Mortsel krijgt 2 extra flesjes 
van 33cl mee. Lees verder de verzendings- en ophalingsmogelijkheden.  

● 2 De Mortselarij glazen 
● De Mortselarij Lidkaart. 1 jaar geldig. Zie hoofdstuk Lidmaatschap. 

 

The Wolfpack : Voor 500,00 €, incl.BTW  

● U krijgt maandelijks een assortiment van 12 bieren van 33cl, gedurende 1 jaar. In dit pack is 
de levering inbegrepen. Wie ze komt ophalen op de brouwerij in Mortsel krijgt 2 extra flesjes 
van 33cl mee. Lees verder de verzendings- en ophalingsmogelijkheden.  

● 4 De Mortselarij glazen 
● 1 voucher voor een prachtige vintage ‘De Mortselarij’ bierbak.  
● De Mortselarij Gouden Lidkaart. 1 jaar geldig. Zie hoofdstuk Lidmaatschap.  
● Jouw naam of foto op onze Hall of Fame  

 
 
 
 



Naast de proefabonnementen stellen we ook een aantal extra formules voor.  
 
The Skool : Voor 40,00 €, incl. BTW  

 
● Minicursus bierdegustatie van 2 uur + brouwerijbezoek. De prijs is per persoon.  

 

The Barrel Aged Gang : Voor 350,00 €, incl.BTW  

● U krijgt 3 flessen van 75cl van de 5 eerstvolgende Barrel Aged Limited Edition. Levering 
inbegrepen.  

● De Mortselarij Gouden Lidkaart. 1 jaar geldig. Zie hoofdstuk Lidmaatschap.  
● Jouw naam of foto op onze Hall of Fame.  

 

The Takeover : Voor 650,00 €, incl.BTW 
 
Kom samen met onze brouwmeester JE EIGEN PERSOONLIJK BIER ontwikkelen en brouwen.  
 

● Na een korte opleiding, stellen we samen je recept op.  
● Op de brouwdag ben je welkom met een paar vrienden (max.8)  
● Gepersonaliseerd etiket ontwerpen met onze grafische vormgever 
● 48 flesjes van 33cl van je eigen bier inbegrepen (meer kan ook op aanvraag) 

 
3. Lidkaarten 
 
Lidmaatschap 

De Mortselarij lidkaart is inbegrepen in elk proefabonnement.  Deze is 1 jaar geldig.   

● Organiseer je een feestje, een etentje, een communie?  Op vertoon van je lidkaart geldt een 
20+2 actie op de eerste 20 bieren die je bovenop je proefabonnement bestelt, zolang de 
voorraad strekt. 

● Op vertoon van je lidkaart krijg je een gratis bier van ‘t vat op elk evenement waar De 
Mortselarij staat met tapkast.  
 

Gouden Lidmaatschap 

Deze upgrade is inbegrepen in The Wolfpack en The Barrel Aged Gang.  
Een upgrade naar het gouden Lidmaatschap kost 100€.  
De gouden lidkaart is 1 jaar geldig.  

● Brouwerij bezoek inclusief degustatie voor 8 personen. 
● Organiseer je een feestje, een etentje, een communie?  Op vertoon van je lidkaart geldt een 

20+4 actie op de eerste 20 bieren die je bovenop je proefcontract besteld zolang de 
voorraad strekt. 

● Op vertoon van je lidkaart krijg je een gratis bier van ‘t vat op elk evenement waar De 
Mortselarij staat met tapkast.  

 

 



4. Reglement 

4.1. Intekening  
Door in te tekenen op een proefabonnement verklaar je dat je deze informatiebundel gelezen hebt en alle 
voorwaarden aanvaardt. Dit informatiedocument kan je terugvinden op de website van De Mortselarij: 
www.demortselarij.be/infovoorwaarden 
Intekening gebeurt door betaling per overschrijving naar BE07 0018 5222 1666 met vermelding 
***naam + formule(s)***. De eerste inschrijvingen worden opengesteld vanaf 5 november 2019 en lopen 
tot 31 december 2019.  
 
Het aantal intekeningen wordt beperkt omdat onze capaciteit (momenteel) ook beperkt is en we van 
mening zijn dat niemand op zijn bier hoeft te wachten. 
 
The Herd: maximaal 50 intekeningen 
The Family: maximaal 40 intekeningen 
The Wolfpack: maximaal 20 intekeningen 
The Skool: maximaal 50 intekeningen 
Barrel Aged Gang: maximaal 40 intekeningen 
The Takeover: maximaal 5 intekeningen 
 
Elke inschrijving gebeurt ten voordele van 1 begunstigde. De begunstigde moet niet noodzakelijk de 
inschrijver zelf zijn. Een pakket kan ook als een geschenk gekocht worden. Als begunstigden worden 
naast rechtspersonen, enkel meerderjarige fysieke personen aanvaard.  

Bij inschrijvingen dienen de volgende gegevens van de begunstigde te worden verzonden per e-mail naar 
welcome@demortselarij.be: naam, adres, verzendingsadres, e-mailadres en geboortedatum.  

Indien om één of andere reden het project van De Mortselarij niet zou doorgaan kan De Mortselarij de 
proefabonnementen en speciale formules annuleren. In dat geval worden alle inschrijvers terugbetaald en 
vervalt het hele project.  

De Mortselarij kan evenwel beslissen om de intekenperiode aan te passen, of om inschrijvers te weigeren 
zonder motivatie.  

Inschrijvingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden voor aankoop van producten zoals op de 
webpagina www.demortselarij.be te lezen valt. Verder in deze bundel wordt uiteengezet welke de 
wederzijdse rechten en verplichtingen zijn.  

De Mortselarij is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden die in de bundel 
vervat zouden zijn.  

Voorts wordt gewezen op risico’s dat De Mortselarij in de toekomst niet in staat zou zijn om haar 
engagement na te komen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting activiteiten, etc.)  
 
4.2. Afhaling  
De begunstigde moet bij elke afhaling persoonlijk verschijnen voor afhaling van het tegoed, en zich 
legitimeren met een geldige identiteitskaart of lidkaart. Bij afhaling zal de begunstigde dienen te tekenen 
voor ontvangst. Bij afhaling aanvaardt de begunstigde het product en bevestigt hij dat er geen zichtbare 
gebreken aan het product zijn.  

De afhaling gebeurt in de brouwerij te Mortsel, Rode Leeuwlaan 15. Inschrijvers worden maandelijks 
verwittigd van het tijdstip van afhaling via de website en per e-mail. De brouwerij kan te allen tijde eenzijdig 
beslissen om het afhaalpunt te verhuizen naar een andere locatie en/of ander tijdstip.  



 
Indien de begunstigde zijn bier niet komt ophalen zal De Mortselarij overgaan tot de verzending van het 
bier indien dit inbegrepen is in het proefabonnement.  

Opgelet: In het proefabonnement The Herd voorzien we géén levering. Geen paniek als je het eens niet 
kan komen ophalen, we houden je 4-pack koud tot de volgende ophaaldatum. Als je dan nog niet opdaagt 
vervalt dit biertegoed. 

4.3. Verzending  
De verzending is inbegrepen in de proefabonnementen The Family, The Wolfpack en in The Barrel Aged 
Gang.   
De verzending is niet inbegrepen in het proefabonnement The Herd en in The Takeover.  
Verzendingen worden gepland op elke laatste vrijdag van de maand door een interne of externe 
verzenddienst.  
Het verzendingsadres wordt met de gegevens verzonden per e-mail bij de intekening. Alle mededelingen 
en kennisgevingen die nodig zouden zijn in het kader van de uitvoering van het reglement zullen gebeuren 
per e-mail aan het e-mailadres zoals opgegeven bij de inschrijving. De begunstigden dragen de 
verantwoordelijkheid om eventuele adreswijzigingen tijdig door te geven aan De Mortselarij.   

 

4.4 Engagement van De Mortselarij  
De Mortselarij engageert er zich toe om alle nodige maatregelen te nemen om de proefabonnementen na 
te leven. Indien De Mortselarij op een bepaald moment in de toekomst door omstandigheden buiten haar 
wil in de onmogelijkheid zou verkeren om bier te leveren (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting van de 
brouwerij of andere), zal De Mortselarij zoeken naar een passende compensatie. In geen geval zullen de 
inschrijvers recht hebben op een schadevergoeding of op een financiële compensatie.  

De Mortselarij maakt voorbehoud voor mogelijke wetswijzigingen in de toekomst. Indien er in de toekomst 
omwille van wetswijzingen of andere omstandigheden vreemd aan de wil van De Mortselarij, bijkomende 
kosten (bv. taksen) verbonden zouden worden aan de levering van bier, kan De Mortselarij deze extra 
kosten doorrekenen.  

 

4.5. Privacy  
De persoonlijke gegevens van de begunstigden worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan 
De Mortselarij houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De begunstigden hebben het recht op toegang tot en 
kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.  

Alle mededelingen en kennisgevingen die nodig zouden zijn in het kader van de uitvoering van het 
reglement zullen gebeuren per e-mail aan het e-mailadres zoals opgegeven bij de inschrijving. De 
begunstigden dragen de verantwoordelijkheid om eventuele adreswijzigingen tijdig door te geven aan De 
Mortselarij. 

 

4.6. Geschillen  
De algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.demortselarij.be zijn eveneens van 
toepassing op de intekening op een proefabonnement. Desgevallend behoren gerezen geschillen 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 


