
 
 
 

 

Online proeverij arrangementen 

Enkel: 5 mooie speciaalbieren € 29,50 * v.a. 15 pakketten 

Dubbel: 5 mooie speciaalbieren met 4 bijpassende kazen of 5 
bonbons 

€ 35,50 * v.a. 15 pakketten 

Tripel: 5 speciaalbieren met 4 kazen, kleine droge worstjes en 2 
kleine Tony Chocolonely 

€ 41,50 * v.a. 15 pakketten 

Quadrupel: 5 speciaalbieren met een luxe borrelpakket van de 
Honneurs 

€ 47,50 * v.a. 15 pakketten 

Super de Luxe: 5 zeer exclusieve craftbieren met een luxe 
borrelpakket van de Honneurs 

€ 65,50 * v.a. 15 pakketten 

* Verzendkosten door Nederland 
Buitenland kosten afhankelijk van wensen 

€ 7,25 per pakket 

Optionele kosten anders dan bij standaard arrangement 

* Extra kosten bij minder dan 12 deelnemers € 100,- voor de livestream 

* Bezorgkosten pakketten op één locatie € 0,55 per km uit Weurt 

* Organisator/opdrachtgever verzorgd alles Wij doen alleen                                 
presentatie. 

€ 395,- tot 30 pers 
€ 495,- van 31 tot 60 pers 
€ 595,- van 61 tot 100 pers 

Pubquiz of bierquiz bij proeverij via Kahoot 
-  Inclusief prijzen voor de top 3 

€ 100,- 
€ 150,- 

Tot 30 personen 
Na 30 personen 

Bijpassende Jenever/whisky bij één bier € 6 tot 9,- Per persoon 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bierproeven.nl – Online proeverijen 

Bierproeven.nl is het online bierproeverij bedrijf waarmee je met elk gezelschap vanuit 

eigen huis kan genieten van een live online bierbeleving. Een ideale manier om samen met 

collega’s, klanten of vrienden op afstand te genieten van heerlijke bieren begeleid door een 

ervaren biersommelier. De locatie van de proever maakt niks uit want wij sturen de 

bierpakketten door heel Europa. Een internationaal bedrijfsuitje!  

De tijdsduur van de proeverij varieert naar uw wens of planning van 30 tot 120 minuten. 

Het is een ideale afsluiter van een vergadering, werkweek of als borrel en bovendien veilig 

want deelnemers hoeven na deze borrel niet meer de weg op! Klik op deze link voor een 

YouTube promotiefilm om een goede indruk te krijgen!  

 
Wat zit er in de proeverij? 

- 5 fles/blik met mooie speciaal bieren  

o Alcoholvrij bier of luxe frisdranken ook mogelijk op verzoek 

- Belevingspakket met proefformulier, prints en ingrediënten 

- Kundige en professionele live online begeleiding van een biersommelier. Een 

gezellige activiteit met leuke verhalen, anekdotes, veel interactie en persoonlijke 

aandacht. 

- Echte live online interactieve biershow/proeverij (Nederlands- of Engelstaling) 

 

Hoe komt het bierpakket bij de proeverij? 

 Wij bezorgen alles op één locatie of wij sturen de pakketten op naar de deelnemers 

thuis. Voor NL hanteren wij één week, en in Europa twee weken verzendtijd. Voor de 

adresgegevens hebben wij een Excel format.  

Wat moet je zelf verzorgen?  

- Een computer of telefoon met internet (computer is ons advies) 

- Een goed glas om uit te drinken (wijnglas of bierglas op voet) 

- Gekoelde bieren uit het pakket (niet te koud aub) 

- Een gezellige setting met borrelplank, kaarsjes en gedimd licht 

- Een lekker bier voor en na de proeverij (warming up & cooling down) 

 
Extra lekkere & leuke dingen toe te voegen aan de bierproeverij 

- Bier & chocola  

- Bier & kaas  

- Combinatie pakket van vlees-kaas-chocola 

- Luxe borrelplank van de Honneurs 

- Pubquiz of bierquiz bij de proeverij met een mooie bierpakket voor de top 3 

- Bijpassende luxe jenever of whisky bij één bier  

 
Zelf iets toevoegen aan het pakket? Een persoonlijke welkomstbrief of wellicht een ander 

item namens uzelf of uw bedrijf? Graag overleggen we met u wat we kunnen betekenen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuWVdolJuns


 
 
 

 

 


