
GEDRAGSCODE BIER- EN VERZAMELAARSVERENIGING BAV 
 
De Algemene Ledenvergadering heeft in zijn vergadering van 
1 maart 2015 aan het bestuur gevraagd om te komen tot een 
gedragscode voor verzamelaars van bierattributen.  
De achtergrond van dit verzoek heeft betrekking op diverse 
klachten op het gebied van houding en gedraging van leden 
ten opzichte van brouwerijen en brouwers. Daarom lag de 
volgende tekst voor ter goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering van 2016. 
 

 
Verzamelaars zijnde lid van de vereniging 
 

 realiseren zich dat hun verzameling bestaat bij de gratie van brouwerijen die 
verzamelattributen ontwikkelen en in roulatie brengen; 

 benaderen brouwerijen op een wijze die passend is bij algemene normen en 
waarden in het maatschappelijke verkeer op het gebied van respect en 
fatsoen; 

 benaderen brouwerijen als verzamelaar en niet namens de BAV; 

 vinden het vanzelfsprekend dat brouwerijen niet altijd aan hun wensen tot 
uitlevering van verzamelattributen kunnen beantwoorden omdat hun eerste 
prioriteit ligt in het ondernemen binnen de biercultuur; 

 vinden het ook vanzelfsprekend dat het ter beschikking stellen van 
bierattributen met een financiële tegenprestatie plaatsvindt als dit gevraagd 
wordt; 

 zullen terstond het bedrag van de financiële tegenprestatie overboeken als de 
brouwerij in goed vertrouwen de verzamelattributen daarvoor ter beschikking 
stelt; 

 zullen altijd een voorgefrankeerde en voorgeadresseerde enveloppe aan de 
brouwerij sturen, tenzij deze actie niet nodig wordt geoordeeld; 

 zullen niet zonder toestemming van de brouwerij verzamelattributen tijdens 
excursies georganiseerd door de BAV, tot zich nemen;  

 zijn oprecht geïnteresseerd in de onderneming van de brouwerij;  

 zijn zich ervan bewust dat overtreding van deze gedragscode kan leiden tot 
disciplinaire maatregelen te nemen door het bestuur op een wijze als 
aangegeven in de statuten van de vereniging. 

 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de BAV in zijn vergadering van 1 december 
2015. Aldus goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering in zijn vergadering 
van 6 maart 2016. 


