INSCHRIJVING

CONCOURS MONDIAL VAN BRUSSEL 2018
Praktische Modaliteiten Deelname
1.

INSCHRIJVINGEN

SCHRIJF U ONLINE IN VIA ONZE WEBSITE :
WWW.CONCOURSMONDIAL.COM
Bij te voegen op het moment van de inschrijving
(formaat .doc, .pdf, jpg, scan…) :




analyseverslag afgeleverd door een erkend labo in uw
land (dit document mag en copie zijn)
visual van het etiket of een voorlopig ontwerp van elke
staal.
Bewijs van betaling per overschrijving indien u niet
wenst te betalen met creditcard via onze beveiligde
site « Ogone »

Indien inschrijven voor u online onmogelijk is kan
u uitzonderlijk uw wijnen inschrijven door het
inschrijvingsdossier op onze website te downloaden en
het per post terug te sturen.
Download het dossier, vul het in en voeg bij :



1 ingevuld inschrijvingsformulier per voorgestelde wijn
Het ‘Klantendossier’ dat alle voorgestelde wijnen
groepeert

2.





analyseverslag afgeleverd door een erkend labo in uw
land (dit document mag en copie zijn)
visual van het etiket en achteretiket of een voorlopig
ontwerp van elke staal
betaling per creditcard of per chèque (ter attentie
van « Vinopres – CMB ») van uw deelname aan het
Concours, of bewijs van bankoverschrijving.

Het dossier en bijlages zijn terug te sturen naar het
Secretariaat van het Concours Mondial van Brussel :
Vinopres – CMB - Rue de Mérode 60 – B-1060 Brussel –
België  Tel : +32 2 533 27 67 – Fax : +32 2 533 27 61
Email : concoursmondial@vinopres.com

DE UITERSTE LIMIETDATUM VOOR DEELNAME
WERD VASTGESTELD OP 1 MAART 2018.

U KUNT HET REGLEMENT VAN HET CONCOURS MONDIAL VAN
BRUSSEL RAADPLEGEN OP ONZE SITE:
WWW.CONCOURSMONDIAL.COM

TARIEVEN

1 staal
2 stalen
3 stalen
4 stalen
5 stalen

150 - €
298 - €
444 - €
588 - €
730 - €

6 stalen		 870 - €
7 stalen		1 001 - €
8 stalen		1 136 - €
9 stalen		1 260 - €
> 10 stalen		138/staal - €

Elk staal ontvangen na 1 maart 2018 zal verhoogd
worden met een meerprijs van 35€/staal. Dit bedrag
dient om de verzendingskosten naar China te dekken
die buiten de groepsverzending valt.

Voor Belgische bedrijven: bedrag te vermeerderen met 21% BTW.
Voor andere landen: bedrag vrijgesteld van BTW indien u in het klantandossier uw BTW nummer vermeldt
3.

BETALINGSMODALITEITEN

De deelname kan betaald worden per creditcard Visa/Master card of American Express, op door overschrijving op rekening van
VINOPRES BE 87 0001 2552 7494 (Iban), BPOTBEB1 (Bank Identification Code), Bank van de Post (CCP - B-1000 Bruxelles).
4.
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HET VERSTUREN VAN DE STALEN
4 flessen voorzien van etiket per staal voor 1 maart 2018 op volgend adres, met een pro forma factuur om douanekosten
te vermijden
VOOR FRANKRIJK
Door u te versturen naar het Franse logistieke centrum van het
CMB Concours Mondial van Brussel tav de heer Bernard Sirot
Manufacture Royale (ancien bât. Seita)
86 – Cours de Verdun – 33210 Langon
Van 8 januari tot 1 maart, alle werkdagen
Van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.
Voor inlichtingen: Bernard Sirot: +33 6 80 32 13 18

VOOR ANDERE LANDEN
Betalingen en dossiers via inschrijving online of per
afzonderlijke post.
Vinopres – CMB
Mérodestraat, 60
B-1060 Brussel - België
Tel : +32 2 533 27 67
Receptie tussen 8 januari en 1 maart 2018

UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN MOGEN GEEN BETALINGEN BIJ DE GOEDEREN GEVOEGD WORDEN.

Voor verdere informatie of het bekomen van een dossier per post contacteer het nummer 00 32 2 533 27 67 of per mail
concoursmondial@vinopres.com

KLANTENDOSSIER

VOORBEHOUDEN VOOR DE ORGANISATIE

Noodzakelijk voor de facturatie
Te consulteren op de site: www.concoursmondial.com

DE

.................. /................. / 2018

F ...................

N° DC ...................

Firma : .......................................................................................................................................................................................................................................
Adres : ......................................................................................................................................................................................................................................
Gemeente : ................................................................................................ Postcode : ............................... Land: ...........................................................
Telefoon ..................................................................................................................................................................................................................................
Web....... ............................................................................................... E-mail: .....................................................................................................................
Naam van de verantwoordelijke : .....................................................................................................................................................................................
VAT registered

Ja 

Neen 

B.T.W. nummer : .................................................................................................................

(Verplicht in te vullen voor facturatie)

Ondergetekende,........................................................................., vertegenwoordiger van ondergetekende de firma heeft kennis genomen van
de reglementen en modaliteiten van het Concours Mondial van Brussel 2018 en aanvaardt er zich naar te schikken.
Datum : ....................................................................

Handtekening : .................................................................................................

LEVERINGADRES VANAF 08/01/2018 TOT EN MET 01/03/2018
Vinopres SA - CMB • Rue de Mérode 60 • B-1060 Brussel • België •  +32 (0) 2 533 27 67

Ik stuur volgende stalen op, ingeschreven voor het Concours Mondial van Brussel 2018 :
1. ...................................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................................................................................
9. ...................................................................................................................................................................................................
10. ...................................................................................................................................................................................................
BETALINGSWIJZE
Aantal producten

..........… x (ofwel afnemend zie tarieven)

Voor Belgische bedrijven: bedrag te vermeerderen met 21% BTW. =

......................... €

Ik schrijf de som over op het rekeningnummer CCP Banque de la Poste
BE 87-00012552-7494 (IBAN), BIC: BP0TBEB1
Ik geef toestemming het volgende bedrag af te halen van mijn kredietkaart VISA

EUROCARD

AMERICAN EXPRESS

Naam van de kaarthouder : ......................................................................................................................................................................
Nummer van de kredietkaart :
Vervaldatum :

Concours Mondial van Brussel
60, Mérodestraat - B-1060 Brussel |  +32 (0)2 533 27 67 | concoursmondial@vinopres.com | www.concoursmondial.com

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Eén fomulier per product. Een fotocopie van dit document mag ingestuurd worden
Te consulteren op de site : www.concoursmondial.com
PRODUCT (BESCHRIJVING EN BENAMING VAN HET ETIKET)
Volledige commerciële merknaam : ..........................................................................................................................................................................................
Jaartal ...................................... Land .......................................................................... Streek ......................................................................................................
Appellatie .......................................................................................................................................................................................................................................
Belangrijkste druivenras %

.................................................................................................................................................................................................

Aanvullende rassen en %

.................................................................................................................................................................................................
TYPE PRODUCT

Type

Stille wijn

Kleur

Rood

Schuimwijn

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Parelwijn

Wit

Likeurwijnen

Rosé

Dosage (Alleen voor stille wijnen en likeurwijnen)
Droge wijn (<5g)

Semi-droge wijn

Zoete wijn (>40g)

Dosage (Allen voor mousserende wijnen)
Extra-brut: tussen 0 en 6 g/l

Dry wine: tussen 17 en 32 g/l

Brut: (< 12 g/l)

Medium Dry: tussen 32 en 50 g/l

Extra-dry: tussen 12 en 17 g/l

Zoete wijn: (> 50 g/l)

Houtgelagerde
wijn

Ja

Neen

Gedeeltelijk

Organische wijn

Ja

Neen

In reconversie

Biodynamische
wijn

Ja

Neen

In reconversie
Ja

Stalen bulkwijn geleverd

Neen

Indien wel gelieve het certificaats- of conformiteitsattest op de
laatste pagina in te vullen

CHEMISCHE SAMENSTELLING

TYPE SLUITING

In bijlage: analyseverslag van het product, opgesteld door een
bevoegd laboratorium conform aan de wetgeving van het land.

Traditionele kurk

Alcoholgehalte (% alc. vol)

Op basis van kurk
Synthetische stopper

Restsuiker (g/l)

Schroefdop

CO2 druk (atm. op 10°C)

Andere

(Enkel voor schuimwijnen of parelwijnen)

PRIJS EX WORKS (EXW) - prijs van het verpakte product bij vertrek vanop het domein (uitgezonderd administratieve formaliteiten zoals douane, taxen en transport)
Minder dan 5 €

Tussen 8,50 en 12,50 €

Tussen 20,00 en 35,00 €

Tussen 50,00 en 70,00 €

Tussen 5 en 8,50 €

Tussen 12,50 en 20,00 €

Tussen 35,00 en 50,00 €

Meer dan 70,00 €

DISTRIBUTIE VAN DE VOORGESTELDE WIJNEN
Verkoop op het domein

TE COMMERCIALISEREN HOEVEELHEID IN STOCK

(vb België, Verenigd Koninkrijk, China…):

Flessen

Via internet

BELANGRIJKSTEN EXPORTMARKTEN

Liters

In de grootdistributie
Circuit van distributeurs
Andere

GEGEVENS VAN DE PRODUCTVERANTWOORDELIJKE, WORDT VERMELDT IN HET PALMARES
Producent

Handelaar

Idem als die van KLANT DOSSIER

Distributeur
Ander bedrijf

Adres .......................................................................................... Postcode .......................... Gemeente ..................................................................................
Land ...................................................................... Telefoon ......................................................... Fax ........................................................................................
Mail ................................................................................................... Website ...............................................................................................................................

GELIEVE EEN ETIKET EN ACHTERETIKET VAN HET INGEZONDEN PRODUCT IN DE KADER HIERONDER TE KLEVEN.
ALS DE FLES GEZEEFDRUKT IS, GELIEVE DAN EEN FOTO IN TE SLUITEN.

FRAGMENT UIT HET REGLEMENT E.U. :
Het Concours opent zijn deuren voor alle wijnen, speciale wijnen en “mistelles” conform de definities van de “Internationale Code van oenologische
praktijken” (ressorterend onder de EU-reguleringen). De wijn moet minstens een hoeveelheid van 1000 liter tellen en voor consumptie gebotteld
worden in recipiënten met een nominaal volume lager of gelijk aan 2 liter. De stalen worden voorgesteld in flessen met de oorspronkelijke etikettering
en herkomstbeschrijving. Het etiket moet conform de EU-reguleringen zijn betreffende de wijn die op EU-grondgebied gecommercialiseerd wordt.
Modaliteiten voor het analysecertificaat en de wijnbeoordeling
Bij de stalen moet een officieel analyseverslag gevoegd worden dat minimaal aan onderstaande vereisten beantwoordt:
1.

Alcoholgehalte

5. Totale Zwaveldioxyde (mg/l.)

2. Restsuiker (g/l.)

6. Vrije Zwaveldioxyde (mg/l.)

3. Totale zuurtegraad (mg./l.)

7. Voor Schuimwijnen: Druk in de fles (bar/HP)

4. Vluchtige zuurtegraad (mg./l.)
De toegepaste analysemethodes zijn degene, opgelegd in de bijlage van de Internationale Conventie voor de unificatie van de analysemethodes de
beoordeling van wijn van 13 oktober 1954, gepubliceerd in het “Internationale analysemethodes voor wijn”.

Certificate of conformity for bulk samples
This document is essential for entering bulk samples in the Concours Mondial
de Bruxelles.
I, the undersigned

________________________________
_______________________________________

duly
uly authorised representative of the company ____________________
certify that the wine from vintage

entered in

the Concours Mondial de Bruxelles represents the entire amount
of wine under this label due to be bottled in

(month)

(year).

 If this is one label, please specify the batch number
number: ________________
 The planned number of bottles for this wine is:

Date

Company stamp

___________________

Signature

_ _/_ _/_ _ _ _

In compliance with article 19 of its rules of entry, the CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES will
conduct point-of-sale
sale checks on award
award-winning
winning wines by comparing a selection of purchased products
with samples entered. Analyses will also be carried out by a certified COFRAC laboratory along with a
comparative tasting by an independent panel of oen
oenologists.
ologists. In the event of disputes or significant proven
differences, the CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES reserves the right to withdraw the award,
contact trading standards or the equivalent national authorities, inform the shippers who supplied the
contentious
ious products, inform the judges who took part in the event where the products won their awards
and ban incriminated producers from entering any competition it organises for a five
five-year
year period.
For instance, in 2012, nearly 240 award
award-winning entries were
ere analysed and tasted by an
approved laboratory. Three of them were shown to display significant differences and an
official complaint has been lodged with the competent authorities.
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