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RegioBierbox - Door Bierliefhebbers voor Bierliefhebbers 
 

RegioBierbox ondersteunt regionale en microbrouwerijen door mensen kennis te 
laten maken met streekbieren uit hun eigen regio of andere Belgische regio's.  
 
Onze missie bestaat erin lokale brouwers te versterken en te ondersteunen. 
Dankzij deze samenwerking kunnen we de bewustwording over de cultuur en 
expertise van Belgisch bier in de verschillende regio's vergroten. Wij geloven in 
de diversiteit van ons Belgisch erfgoed. 
 
Het verhaal van RegioBierbox begon met de ontmoeting tussen een 
ondernemende bierliefhebber, Louis, en een gepassioneerde brouwer, Joeri. Zij 
werken sinds begin 2019 samen met ambachtelijke brouwers om de Belgische 
bierendiversiteit te bevorderen, als tegengewicht voor de groeiende uniformiteit 
van onze wereldeconomie. Het is altijd maar moeilijker voor de brouwers om hun 
uniek verhaal naar de eindconsument te brengen, zonder constant 
geconfronteerd te worden met de concurrentie van de grote spelers in ons land.  
De andere belangrijke vaststelling was dat de bierliefhebbers amper weten welke 
bieren uit hun eigen regio komen en nog minder waar deze beschikbaar zijn. Louis 
en Joeri gingen dus de uitdaging aan om uitzonderlijke streekbieren van de 
brouwer direct aan de liefhebber te leveren. 
 
RegioBierbox biedt enerzijds bierboxen uit verschillende regio’s aan met telkens 
zes geselecteerde regionale en smakelijke bieren, een echte ontdekking van 
verschillende smaken met van de meest traditionele bieren tot eigentijdse bieren. 
Anderzijds bieden we via onze webshop www.regiobierbox.com ook de verkoop 
per flesje aan.  
En het beste van al: Wij leveren bij u thuis, ook nu tijdens de coronacrisis!  
 
Ontdek op onze website welke RegioBierboxen er bestaan. Wie weet staat jouw 
regio ertussen!  
 

 

 
 

http://www.regiobierbox.com/


Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Louis de Cartier, 0470 21 22 95, info@regiobierbox.com  
 
Over Beers&Regions 
Beers&Regions is het bedrijf achter de Regiobierbox en regiobierbox.com. Wij zijn een startup die in het 
succes van passie gelooft en willen met deze mindset de ambachtelijke brouwers met hun streekbieren via 
onze webshop op regionaal en nationaal niveau promoten. Vandaag zijn onze bierboxen Gent, Brugge, 
Meetjesland en Brussel beschikbaar in bijna 100 winkels en bieden wij een keuze van meer dan 30 
uitzonderlijke streekbieren op onze webshop.     


