VOORDELEN BAV-LIDMAATSCHAPPAS 2017
Dit jaar zijn er 15 voordelen te behalen met de BAV-pas 2017, zowel bij brouwerijen als bij
verschillende bierwinkels en webwinkels. Op de achterkant van de BAV-pas staan 15
genummerde hokjes voor elk voordeel. Wil je ergens je voordeel verzilveren laat dan het
betreffende hokje aankruisen. Profiteer van deze voordeeltjes! Mocht er toch ergens iets fout
gaan, laat het ons dan even weten via info@bav.nl. Deze voordelen gelden tot en met 31
december 2017. Heb je andere voorstellen voor de BAV-pas, laat het ons dan weten!

1 Café De Beyerd in Breda biedt BAV-leden een tweede biertje uit eigen brouwerij aan.
Café De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda.

2 Brouwerij Mommeriete in Gramsbergen geeft een glas cadeau als je daar tweebiertjes
hebt genuttigd.
Brouwerij Mommeriete, De Oostermaat 66, 7783 BX Gramsbergen.

3 Brouwerij De Koningshoeven in Berkel-Enschot geeft 50% korting op een excursie,
omvattende een informatieve film, een rondleiding en een trappistenbiertje.
Brouwerij De Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot.

4 Biermuseum De Boom in Alkmaar geeft € 1 korting op vertoon van je pas, dus € 3 i.p.v. €
4. Ook krijg je € 0,75 op een biertje in het proeflokaal (behalve op vrijdag). Kijk voor de
openingstijden op biermuseum.nl.
Biermuseum De Boom, Houttil 1, 1811 JL Alkmaar.

5 Grolsch Bierbrouwerij geeft € 2,50 korting voor een excursie, waarbij je max. negen
vrienden mee mag nemen. Een ochtendexcursie [09.30-12.00] kost je dan € 7,50, een
middagexcursie [13.30-16.15] of een avondexcursie [17.00-19.30] kost je € 10. Niet op dinsdag,
avondexcursie niet op vrijdag.
Grolsch bierbrouwerij, Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede. Zie ook de website.

6 Bierreclame Museum geeft je het tweede bolleke De Koninck gratis. Geopend iedere
zondag [11.00-23.00]. De entree is gratis.
Bierreclame Museum, Haagweg 375, 4813 XC Breda.

7 Cuba Sittard geeft je 10% korting op Pötje-en Ambrass-bieren.
Cuba-Sittard, Geuweg 32, 6134 AH Sittard.

8 Bierboetiek geeft je in de winkel 10% korting op alle bieren. Beschikbare viltjes en etiketten
zijn gratis mee te nemen.
De Bierboetiek, Prof. ter Veenweg 11, 1775 BH Middenmeer.

9 Den Gouwen Aar Deze speciaalbierwinkel met een veelzijdig aanbod geeft 10% korting aan
BAV-leden.
Speciaalbierwinkel Den Gouwen Aar, Oosthaven 6, 2801 PB Gouda.

10 Speciaalbierwinkel Bodegraven Deze speciaalbierwinkel met zeer ruim assortiment
(met natuurlijk ook de Kraanwater bieren) geeft 10% korting aan BAV-leden.
Speciaalbierwinkel , Overtocht 6, 2411 BV Bodegraven.

11 Bierbrouwerij Openluchtmuseum Bij de winkel van het Openluchtmuseum in Arnhem
krijg je 10% korting op de bieren van deze brouwerij. Let op: als je alleen bier komt halen, zeg bij de
entree dat je alleen naar de winkel wilt, dan bespaar je de entreekostenvoor het museum (€ 14,40).
Openluchtmuseum Arnhem, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem.

12 Graaf van Heumen Bij de brouwerij De Graaf van Heumen krijg je € 1,50 korting op een
bierproeverijtje, dat bestaat uit vier eigen bieren. Alleen ‘s zondags geopend [12.00-19.00].
Bierbrouwerij De Graaf van Heumen, Rijksweg 232, 6582 AB Heumen.

13 St. Servattumus In de winkel van brouwerij Sint Servattumus krijg je een besteding van €
25 of meer een glas cadeau. Bij besteding van € 50 of meer krijg je 10% korting. Neem tevoren even
contact op of er iemand aanwezig is: 06-19328967 (Toon).
Bierbrouwerij St.Servattumus, Ericastraat 11b, 5482 WR Schijndel.

14 E Drinks Slijterij van Bergen geeft 10% korting op de aanschaf van bieren.
E Drinks heeft een zeer uitgebreid assortiment en is o.a. bekend van het Eindhovens Proatwoater.
E Drinks - Slijterij van Bergen, Hurksestraat 44 (Winkelcentrum De Hurk), 5652 AL Eindhoven.

15 Hertog Jan Bij deelname aan een rondleiding door de brouwerij krijgen BAV-leden
een HJ-barmat cadeau. Een rondleiding kost € 12,95 p.p., duur 2 uur. Kijk voor de openingstijden
op de website hertogjan.nl.
Hertog Jan Brouwerij, Kruisweg 44, 5944 EN Arcen.

Vergeet je lidmaatschappas niet mee te nemen !

