Lidmaatschapsformulier
Bedrijf: _______________________________________________________________________
Straat, postbus: ________________________________________________________________
Postnummer, plaats: ____________________________________________________________
Tel:

E-mail: ___________________________________

Btw-nr.: ______________________________

Website: _____________________________

Naam van ondertekende persoon: _________________________________________________
verklaart toe te treden tot de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel,
hieronder genoemd AHK debelux
Wij verbinden ons ertoe de jaarlijkse bijdrage van
EUR te betalen en eventueel
vrijwillig te verhogen met __________ EUR, tot _____________ EUR in totaal.
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgelegd door de Algemene ledenvergadering en is
afhankelijk van het aantal personeelsleden (Gelieve aan te duiden wat van toepassing is.):
☐ 1 – 10 personeelsleden
☐ 11 – 49 personeelsleden
☐ 50 – 299 personeelsleden
☐ 300 en meer personeelsleden
☐ lidmaatschap “combi”

(Categorie
(Categorie
(Categorie
(Categorie
(Categorie

A) :
B) :
C) :
D) :
E) :

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

310,389,452,588,882,-

Onze rekening: BNP Paribas Fortis, IBAN BE14 2100 8417 0083, BIC GEBABEBB
Voornamelijk gewenste dienstprestaties (Gelieve aan te duiden wat van toepassing is.):
☐ Marktadvies en bemiddeling van
handelspartners

☐ Loonadministratie / Sociaal secretariaat

☐ Juridisch advies

☐ Domiciliëring – Postadres in Duitsland

☐ Advies Recyclage & Verpakkingen

☐ Andere diensten:
___________________________________
___________________________________

☐ Publicaties (web, debelux magazine)

☐ Personeelsbemiddeling in Duitsland

Het lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden vanaf de
ondertekeningsdatum. Het wordt verlengd voor een aanvullende termijn van 12 maanden
indien het niet door een van de contracterende partijen wordt opgezegd met inachtneming
van een opzeggingstermijn van één maand.
In uitzonderlijke omstandigheden en om gerechtvaardigde redenen kan het lidmaatschap
steeds worden opgezegd zonder inachtneming van de genoemde opzeggingstermijn.
Elke opzeggingsaanvraag moet schriftelijk gebeuren om als geldig te worden beschouwd.

z.o.z.

Informatie voor ledenregister
1.

Contactpersoon voor AHK debelux:
naam: ______________________________ functie:________________________________
e-mail: __________________________tel:________________________________

2.

Andere verantwoordelijke personen beschikbaar voor evenementen, etc.
(bedrijfsleider, financien, verkoop):
naam: ____________________________ e-mail: ________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Hoofdactiviteit van de onderneming (enkele trefwoorden volstaan):
___________________________________________________________________________
Classificatie volgens branche d.m.v. NACE-codes (zie onderaan):
___________________________________________________________________________

4.

Algemene informatie:
juridische vorm: ___________________ jaaromzet: _____________________________
oprichtingsjaar: ___________________ eigen vermogen: ________________________

5.

Vestigingen en vertegenwoordigingen in Duitsland?
☐ ja ☐ neen
Zo ja, gelieve hieronder naam en adres op te geven:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
NACE-codes (Samenvatting)

LANDBOUW, JACHT, BOSBOUW,
VISSERIJ

METAALVERWERKENDE INDUSTRIE,
FIJNMECHANIEK EN OPTIEK

01 Landbouw en jacht
02 Bosbouw
05 Visvangst en -teelt

27
28
29
30
31

Energie- en waterhuishouding
10 Winning van kolen/turf
11 Aardolie- en aardgaswinning,
daarmee verbonden diensten
23 Cokesovenbedrijven,
aardolieverwerking, productie
en verwerking van splijt- en
kweekstoffen
40 Energiebedrijven
41 Waterleidingbedrijven

32
33
34
35
36

DELFSTOFFEN, NUCLEAIRE
ENERGIE, CHEMIE
12 Winning van uranium- en
thoriumertsen
13 Ertsen (winning en
voorbewerking)
14 Mijnbouw en aanverwante
24 Chemische industrie
26 Glasindustrie, ceramiek, be- en
verwerking

Metaalproductie en –verwerking
Vervaardiging metaalproducten
Machinebouw
Burotica / Hardware
Productie van toestellen voor
het genereren/verdelen van
elektriciteit
Radio-, televisie- en
communicatietechniek
Medische, meet-, stuur- en
regeltechniek, optiek
Automobielindustrie en –
onderdelen
Overige transportmiddelen
Productie van meubelen,
juwelen, muziekinstrumenten,
sporttoestellen, speelgoed en
andere producten

ANDERE BE- EN VERWERKENDE
INDUSTRIE
15 Voedings- en
genotsmiddelenindustrie
16 Tabaksindustrie
17 Textielindustrie
18 Kledingnijverheid
19 Lederindustrie
20 Houtbe- en verwerking (zonder
meubelen)
21 Papiernijverheid

22 Drukkerijen, uitgeverijen,
verveelvoudiging van klank-,
beeld- en informatiedragers
25 Rubber- en
kunststofverwerkende industrie
BOUWNIJVERHEID
45 Bouwnijverheid
HANDEL, HOTELS,
REPARATIEBEDRIJVEN
37 Recuperatie/ recycling
50 Autohandel, onderhoud,
reparatie, benzinestations
51 Tussenpersonen in de handel en
groothandel (zonder autohandel)
52 Kleinhandel (zonder autohandel
en benzinestations), reparatie
van gebruiksgoederen
55 Hotelwezen
VERVOER EN COMMUNICATIE
60 Vervoer te land, transport via
pijpleidingen
61 Scheepvaart
62 Luchtvaart
63 Verkeer en aanverwante
activiteiten
64 Informatieoverdracht

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN,
ANDERE DIENSTEN
65 Kredietwezen
66 Verzekeringswezen
67 Met het krediet- en
verzekeringswezen verbonden
diensten
70 Verhuur onroerende goederen
71 Verhuur roerende goederen
OVERIGE DIENSTEN
72 Gegevensverwerking en
databanken
73 Research & development
74 Dienstverlening voor bedrijven
75 Overheidsbestuur, defensie,
sociale zekerheid
80 Opvoeding en onderwijs
85 Gezondheids- en veterinaire
diensten, sociale voorzieningen
90 Verwijdering van afval en
afvalwater, opslag van afval
91 Belangenvertegenwoordiging,
kerkelijke en andere religieuze
verenigingen, ( zonder sport- en
sociale voorzieningen)
92 Cultuur, sport en ontspanning
93 Overige diensten
95 Particuliere diensten
99 Exterritoriale organisaties en
instanties

Brussel

Bolwerklaan 21, 1210 Brussel
Tel: 0032-2-203.50.40, E-mail: ahk@debelux.org, https://debelux.ahk.de

Keulen

Friedrichstraße 42-44, 50676 Köln
Tel: 0049-221-257 54 77, E-mail: debelux@koeln.ihk.de

Voorbehouden aan AHK debelux:

Combi-lidmaatschap
Wij vragen u volgende gegevens betreffende de hoofdzetel in België, Duitsland of
Luxemburg in te vullen.
1.

Contactpersoon voor AHK debelux:
naam: ______________________________ functie:________________________________
e-mail: __________________________tel:________________________________

2.

Andere verantwoordelijke personen beschikbaar voor evenementen, etc.
(bedrijfsleider, financien, verkoop):
naam: ____________________________ e-mail: ________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Hoofdactiviteit van de moeder- resp. dochteronderneming (enkele trefwoorden
volstaan):
___________________________________________________________________________
Classificatie volgens branche d.m.v. NACE-codes (zie onderaan):
___________________________________________________________________________

4.

Algemene informatie:
juridische vorm: ___________________ jaaromzet: _____________________________
oprichtingsjaar: ___________________ eigen vermogen: ________________________

5.

Adres van de moeder- resp. dochteronderneming:
___________________________________________________________________________
NACE-codes (Samenvatting)

LANDBOUW, JACHT, BOSBOUW,
VISSERIJ

METAALVERWERKENDE INDUSTRIE,
FIJNMECHANIEK EN OPTIEK

01 Landbouw en jacht
02 Bosbouw
05 Visvangst en -teelt

27
28
29
30
31

Energie- en waterhuishouding
10 Winning van kolen/turf
11 Aardolie- en aardgaswinning,
daarmee verbonden diensten
23 Cokesovenbedrijven,
aardolieverwerking, productie
en verwerking van splijt- en
kweekstoffen
40 Energiebedrijven
41 Waterleidingbedrijven

32
33
34
35
36

DELFSTOFFEN, NUCLEAIRE
ENERGIE, CHEMIE
12 Winning van uranium- en
thoriumertsen
13 Ertsen (winning en
voorbewerking)
14 Mijnbouw en aanverwante
24 Chemische industrie
26 Glasindustrie, ceramiek, be- en
verwerking

Metaalproductie en –verwerking
Vervaardiging metaalproducten
Machinebouw
Burotica / Hardware
Productie van toestellen voor
het genereren/verdelen van
elektriciteit
Radio-, televisie- en
communicatietechniek
Medische, meet-, stuur- en
regeltechniek, optiek
Automobielindustrie en –
onderdelen
Overige transportmiddelen
Productie van meubelen,
juwelen, muziekinstrumenten,
sporttoestellen, speelgoed en
andere producten

ANDERE BE- EN VERWERKENDE
INDUSTRIE
15 Voedings- en
genotsmiddelenindustrie
16 Tabaksindustrie
17 Textielindustrie
18 Kledingnijverheid
19 Lederindustrie
20 Houtbe- en verwerking (zonder
meubelen)
21 Papiernijverheid

22 Drukkerijen, uitgeverijen,
verveelvoudiging van klank-,
beeld- en informatiedragers
25 Rubber- en
kunststofverwerkende industrie
BOUWNIJVERHEID
45 Bouwnijverheid
HANDEL, HOTELS,
REPARATIEBEDRIJVEN
37 Recuperatie/ recycling
50 Autohandel, onderhoud,
reparatie, benzinestations
51 Tussenpersonen in de handel en
groothandel (zonder autohandel)
52 Kleinhandel (zonder autohandel
en benzinestations), reparatie
van gebruiksgoederen
55 Hotelwezen
VERVOER EN COMMUNICATIE
60 Vervoer te land, transport via
pijpleidingen
61 Scheepvaart
62 Luchtvaart
63 Verkeer en aanverwante
activiteiten
64 Informatieoverdracht

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN,
ANDERE DIENSTEN
65 Kredietwezen
66 Verzekeringswezen
67 Met het krediet- en
verzekeringswezen verbonden
diensten
70 Verhuur onroerende goederen
71 Verhuur roerende goederen
OVERIGE DIENSTEN
72 Gegevensverwerking en
databanken
73 Research & development
74 Dienstverlening voor bedrijven
75 Overheidsbestuur, defensie,
sociale zekerheid
80 Opvoeding en onderwijs
85 Gezondheids- en veterinaire
diensten, sociale voorzieningen
90 Verwijdering van afval en
afvalwater, opslag van afval
91 Belangenvertegenwoordiging,
kerkelijke en andere religieuze
verenigingen, ( zonder sport- en
sociale voorzieningen)
92 Cultuur, sport en ontspanning
93 Overige diensten
95 Particuliere diensten
99 Exterritoriale organisaties en
instanties

Brussel

Bolwerklaan 21, 1210 Brussel
Tel: 0032-2-203.50.40, E-mail: ahk@debelux.org, https://debelux.ahk.de

Keulen

Friedrichstraße 42-44, 50676 Köln
Tel: 0049-221-257 54 77, E-mail: debelux@koeln.ihk.de

Voorbehouden aan AHK debelux:

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 email, post, fax, telefoon of via onze website)
Informatie inzamelen over uw mening over producten en diensten die u kunnen
interesseren
Publicaties in het debelux-magazine
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 of uw toestemming te allen tijde intrekken door
contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke van AHK DEBELUX:
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 in België woont: de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer in België (CBPL) https://www.privacycommission.be
Als u in Duitsland woont: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationfreiheit
http://www.bfdi.bund.de/
Als u in Luxemburg woont: Commission Nationale pour la Protection des Données
http://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 Belgisch–LuxemburgsDuitse Kamer van Koophandel en voor alle verwerkingen die nodig zijn voor het hierboven
beschreven beheer van de leden.

____________________________
Plaats / datum

Voorbehouden aan AHK debelux:

__________________________
Handtekening / stempel van de firma

