
 

 
 

Attest van eenvormigheid voor proefstalen voorgesteld in bulk.
 
 
 

Verplicht document om proefstalen in bulk voor te stellen aan de

Mondial de Bruxelles

            Ik, ondergetekende  ________________________________

            Vertegenwoordiger van het domein of de firma

            Attest op woord van eer dat de wijn van cuvée

Voorgesteld aan de Concours Mondial de Bruxelles 

de loop van de maand   

 

   Indien het een cuvée betreft, dank om het lotnummer te preciseren

 

   Het beoogde aantal flessen van deze wijn 

 

 

 Datum 
 

_ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
 
Conform het artikel 19 van zijn reglement, verzekert de CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, dat een 
onomzeilbare controle van de bekroonde producten kan plaatsvinden door middel van een vergelijking 
van de ingestuurde stalen met de gelijknamige producten die worden gekocht in de handel. De analyses 
worden uitgevoerd door het erkende laboratorium COFRAC en gaan gepaa
degustatie door onafhankelijke oenologen. In geval van geschillen of van bewezen verschillen, behoudt de 
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
om de fraudebestrijdingsdiensten (
schakelen, de juryleden in te lichten die deelnamen aan de betrokken editie en de betrokken producenten 
gedurende vijf jaar uit te sluiten van alle competities die het organiseert
 
 
In 2012 bijvoorbeeld, werden om en bij de 240 bekroonde wijnen aangekocht in de handel, 
geanalyseerd en geproefd. Drie onder hen vertoonden significante verschillen met de 
ingestuurde stalen. Er werd een klacht neergelegd bij de bevoegde instanties. 

 
 

Attest van eenvormigheid voor proefstalen voorgesteld in bulk.

om proefstalen in bulk voor te stellen aan de Concours 

Mondial de Bruxelles. 

________________________________

Vertegenwoordiger van het domein of de firma  ______________________

st op woord van eer dat de wijn van cuvée _______________________

oncours Mondial de Bruxelles  zal gebotteld

                     van het jaar             . 

Indien het een cuvée betreft, dank om het lotnummer te preciseren

Het beoogde aantal flessen van deze wijn bedraagt:     ________________

 Stempel Handtekening

Conform het artikel 19 van zijn reglement, verzekert de CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, dat een 
controle van de bekroonde producten kan plaatsvinden door middel van een vergelijking 

van de ingestuurde stalen met de gelijknamige producten die worden gekocht in de handel. De analyses 
worden uitgevoerd door het erkende laboratorium COFRAC en gaan gepaard met een vergelijkende 
degustatie door onafhankelijke oenologen. In geval van geschillen of van bewezen verschillen, behoudt de 
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES zich het recht voor om de toegekende bekroning in te trekken, 
om de fraudebestrijdingsdiensten (Economische Inspectie) en equivalente nationale diensten in te 
schakelen, de juryleden in te lichten die deelnamen aan de betrokken editie en de betrokken producenten 
gedurende vijf jaar uit te sluiten van alle competities die het organiseert. 

werden om en bij de 240 bekroonde wijnen aangekocht in de handel, 
Drie onder hen vertoonden significante verschillen met de 

ingestuurde stalen. Er werd een klacht neergelegd bij de bevoegde instanties. 
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Indien het een cuvée betreft, dank om het lotnummer te preciseren:   _____                                                       

________________                                                            

Handtekening 

Conform het artikel 19 van zijn reglement, verzekert de CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, dat een 
controle van de bekroonde producten kan plaatsvinden door middel van een vergelijking 

van de ingestuurde stalen met de gelijknamige producten die worden gekocht in de handel. De analyses 
rd met een vergelijkende 

degustatie door onafhankelijke oenologen. In geval van geschillen of van bewezen verschillen, behoudt de 
zich het recht voor om de toegekende bekroning in te trekken, 

Economische Inspectie) en equivalente nationale diensten in te 
schakelen, de juryleden in te lichten die deelnamen aan de betrokken editie en de betrokken producenten 

werden om en bij de 240 bekroonde wijnen aangekocht in de handel, 
Drie onder hen vertoonden significante verschillen met de 

ingestuurde stalen. Er werd een klacht neergelegd bij de bevoegde instanties.   


