
Reserviert für AHK debelux

b.w.

Lidmaatschapsformulier 

AHK debelux verwelkomt u als nieuw lid! 
Om uw gegevens correct te kunnen verwerken, vragen wij u dit formulier in te 
vullen. 

Algemene informatie 

Bedrijf:_____________________________________________________________________  

Straat / postbus: ______________________________________________________________ 

Postcode:__________________ Plaats:________________________________________________ 

Land:________________________________ BTW-nr.:____________________________________ 

Tel:__________________________________Website:_____________________________________ 

Activiteit -*NACE-Code (Online tabel):_____________________________________________ 
* Raadpleeg uw NACE-code met behulp van de link

Contactgegevens 

1. Contactpersoon voor AHK debelux:

Naam:_____________________________  Functie:______________________________________ 

E-Mail:_____________________________ Tel:__________________________________________

2. Andere contactpersonen voor uitnodigingen voor evenementen/newsletter* etc.:

Naam:_____________________________ E-Mail:_________________________________________ 

Naam:_____________________________ E-Mail:_________________________________________ 

3. Facturatie aan (digitaal):

Naam:_____________________________ E-Mail:_________________________________________ 

*Deze abonnementen kunnen te allen tijde worden opgezegd.

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgelegd door de algemene ledenvergadering en is afhankelijk 
van het aantal personeelsleden (gelieve aan te duiden wat van toepassing is ): 

Wij verklaren hierbij onze toetreding tot de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel, 
hierna AHK debelux genoemd en verbinden ons ertoe een lidmaatschapsbijdrage te betalen van 
__________euro. 

Mochten de omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van de jaarlijkse contributie 
wijzigen, dan zullen wij AHK debelux hierover informeren. 

(Categorie A) EUR 325,- 

(Categorie B) EUR 410,- 

(Categorie C) EUR 475,- 

(Categorie D) EUR 620,- 

☐ 1 – 10 personeelsleden

☐ 11 – 49  personeelsleden

☐ 50 – 299  personeelsleden

☐ 300 en meer personeelsleden

☐ Lidmaatschap ¨combi ¨ (Categorie S) EUR 925,- 

tel:__________________________________Website:_____________________________________
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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Facturatie – De facturen worden digitaal (PDF-formaat) verstuurd  en de bijdrage wordt 
overgemaakt op onderstaande bankrekening:  

Voornamelijk gewenste dienstprestaties (gelieve aan te duiden wat van toepassing is): 

☐ Marketing, marktonderzoek, business matchmaking

☐ Evenementen, networking

☐ Belastingsdienst

☐ Juridisch advies

☐ Milieu & verpakking

☐ Loonadministratie: ☐DE ☐BE ☐LUX

☐ Bannerplaatsing op websites van de AHK debelux

☐ Aanwerving: ☐DE ☐BE ☐LUX

☐ Domiciliëring of/en vestiging in Duitsland
☐ Andere :

AHK debelux- Combi-lidmaatschap 

Indien u een gecombineerd lidmaatschap wenst, vragen wij u de volgende gegevens 
betreffende het aangesloten bedrijf in te vullen: 

Adres van de moeder-resp. dochteronderneming: 

 __________________________________________________________________________________ 

1. Contactpersoon voor AHK debelux

Naam:_______________________________________ Functie:_____________________________ 

E-Mail:_______________________________________ Tel:_________________________________

2. Andere verantwoordelijke personen beschikbaar voor evenementen/newsletter etc.:

Name:________________________________________  E-Mail:______________________________ 

Annuleringsvoorwaarden 

Het lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden vanaf de ondertekeningsdatum. 
Het wordt verlengd voor een aanvullende termijn van 12 maanden, tenzij het voortijdig afloopt 
om de redenen vermeld in artikel 3. i)* van de statuten. 
Het ontslag kan ten vroegste na de eerste twaalf maanden worden verklaard en moet aan de 
directie worden meegedeeld per aangetekende brief, gericht aan de zetel van de Kamer op de 
eerste van de maand die voorafgaat aan de maand van de toetreding (art. 3 j.).  
Het recht op opzegging zonder opzegtermijn om een belangrijke reden blijft onaangetast. 
Elke opzeggingsaanvraag moet schriftelijk gebeuren en moet worden gericht aan AHK debelux. 
De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend voor de naleving van de termijn. 
Het lidmaatschap staat los van het sluiten van een servicecontract met AHK debelux.  

* Statuten van de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel AHK debelux * Art. 3.i) Het lidmaatschap vervalt door

uittreding, uitsluiting of overlijden van een lid; bij een rechtspersoon ook door zijn ontbinding of de opening van een

insolventieprocedure.

BNP Paribas Fortis
IBAN BE 14210084170083 

BIC GEBABEBB 
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Bescherming van persoonsgegevens 

De in dit formulier verzamelde informatie wordt door AHK debelux opgeslagen in een digitale en 
beveiligde cloud-versie in het gegevensbeheersysteem SuperOffice, om uw inschrijving bij de 
Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel te activeren en om alle nodige bewerkingen 
te kunnen uitvoeren met het oog op het hieronder beschreven beheer van de leden:  

• Uw relatie met AHK debelux beheren en promoten 

• Uw communicatie met AHK debelux verzorgen 

• Uw gegevens publiceren in het ledenregister van  AHK debelux 

• De zakenrelaties tussen de leden van de Kamer waarvan u deel uitmaakt bevorderen 

• U informeren (per E-Mail, Post of via onze Website) 

• Informatie en aanbod van producten en diensten inzamelen die u kunnen interesseren 

• Publicaties in het debelux-magazine 

• Deelname aan enquêtes van de AHK debelux over onderwerpen met economische 
relevantie 

• Inschrijving op de AHK debelux-nieuwsbrief 
 
De gegevens worden gedurende de hele duur van het lidmaatschap en tot 2 jaar na de beëindiging 
van de lidmaatschapsovereenkomst bewaard en zijn enkel bestemd voor gebruik door de diensten 
van AHK debelux. 
 
Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zij worden in geen geval 
overgemaakt aan derden (buiten de andere leden van onze Kamer van Koophandel), partners of 
andere, zonder uw toestemming. 

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG EU/2016/79 van 
27.04.2016) kunt u uw recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben uitoefenen 
en kunt u deze gegevens verbeteren, wissen, de verwerking ervan beperken, zich verzetten tegen 
de verwerking ervan en de gegevens aan een derde partij doorgeven. U kunt uw toestemming 
voor gegevensverwerking door ons te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met AHK 

debelux op het volgende adres: 
AHK debelux  

Dienst Beheer Persoonsgegevens 
Bolwerklaan 21, 1210 Brussel 

dpo@debelux.org 

U kunt ook alle klachten die u nodig acht met betrekking tot dit invulformulier indienen bij de 
volgende bevoegde toezichthoudende autoriteit: 

● Als u inwoner van België bent: aan de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer in België (CBPL) www.privacycommission.be   

● Als u inwoner van Duitsland bent: Die Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit www.bfdi.bund.de/ 

● Als u inwoner van Luxemburg bent : Commission Nationale pour la Protection des 
Données www.cnpd.lu/ 

De informatie die via dit formulier wordt verzameld kan het voorwerp uitmaken van een 
geautomatiseerde beslissing en zal in de toekomst voor geen enkele andere verwerking worden 
gebruikt dan voor het afhandelen van uw inschrijving bij de Belgische-Luxemburgs-Duitse Kamer 
van Koophandel en voor alle verwerkingen die nodig zijn voor het hierboven beschreven beheer 
van de leden. 

 
 
 
 
 
 ______________________________   ___________________________  

   Plaats, datum                                            Handtekening, bedrijfsstempel 

mailto:dpo@debelux.org
http://www.privacycommission.be/
http://www.bfdi.bund.de/
http://www.cnpd.lu/
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