
 

 

 

 

BESTELFORMULIER 

 

Wij wensen de volgende publicatie(s) te bestellen: 

Titel:  Taalgids “Dagelijks leven in het Frans, Duits en het Nederlands” 

Contactpersoon   _______________________________________________________  

Bedrijf  _______________________________________________________  

Straat  _______________________________________________________  

Postcode-Stad  _______________________________________________________  

E-mail  _______________________________________________________  

BTW-nr.  _______________________________________________________  

Prijs: 3,18 € (incl. 6% BTW) 
 

 Verzending 
 België 

Binnen 
EU 

Buiten 
EU 

1 exemplaar 1,50 3,00 4,00 

2-6 ex. 2,20 6,00 8,00 

7-10 ex. 3,50 9,00 18,00 

meer… Gelieve ons te contacteren: public@debelux.org 

 

 Aantal gidsen Eenheidsprijs Verzending Totaal 

Ik bestel...  € 3,00 € € 

 
Betaling via overschrijving naar BNP Paribas Fortis, IBAN: BE14 210084170083,  
BIC: GEBABEBB.  
Gelieve bij de overschrijving in de medeling „taalgids“ te vermelden. 
Bij ontvangst van de betaling zal de taalgids worden opgestuurd. 

 
Informatieplichten 

 
1. Omschrijving van de verwerkingsactiviteit 
De informatie over gegevensbescherming wordt vertrekt in verband met de verwerking van 
uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van uw bestelling. Zonder uw gegevens kunnen wij 
uw bestelling helaas niet verwerken. 
 
2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke 
AHK debelux 
Bolwerklaan 21 Avenue du Boulevard 
Brussel 1210 Bruxelles 
Tel: (+32) 02 206 67 50 
E-mail: dpo@debelux.org  
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3. Contactgegevens van de functionaris(sen) voor gegevensbescherming van het bedrijf  
Mevrouw Nicole Franz 
AHK debelux 
Bolwerklaan 21  
1210 Brussel  
Tel: (+32) 02 206 67 50 
E-mail: dpo@debelux.org   
 
4. Doelstellingen en wettelijke basis voor de verwerking 
Uw gegevens worden verzameld om bestelling te verwerken.  
Uw gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter b), AVG. 

 
5. Duur van de opslag van de persoonsgegevens 
Uw gegevens worden opgeslagen tot het einde van de bewerking van uw bestelling. 
Wettelijke bewaartermijnen kunnen opslag bovendien noodzakelijk maken. 
 
6. Rechten van de betrokkene 
Volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU heeft u de volgende 
rechten: 
 
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op inzage van de gegevens 
die over uw persoon zijn opgeslagen (art. 15, AVG). 

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (art. 16, 
AVG). 

Indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kunt u eisen dat de gegevens worden gewist 
of dat de verwerking wordt beperkt en kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking  
(art. 17, 18 en 21, AVG). 

In geval van bezwaar kunnen wij u als opdrachtgever niet meer bereiken en zullen wij u 
bestelling schrappen.   

Aangezien de gegevensverwerking is gebaseerd op een contract en de gegevensverwerking 
met behulp van automatische procedures wordt uitgevoerd, heeft u eveneens recht op 
overdraagbaarheid van gegevens (art. 20, AVG). 

Indien u gebruikmaakt van uw bovengenoemde rechten, gaat AHK debelux na of voldaan is 
aan de wettelijke voorwaarden. 

Om uw rechten uit te oefenen, dient u zich te wenden tot AHK debelux. 

Bij bezwaar op het vlak van gegevensbescherming kunt u zich richten tot de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit:  

 
DPA – Data Protection Authority 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel   
https://www.privacycommission.be     
contact@apd-gba.be  
 

Gelieve dit formulier ingevuld terug te sturen aan: 
public@debelux.org  

 

_____________                                                                     _________________ 
         Datum / plaats       Handtekening 
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