
 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER (INDIVIDUEEL) 
Per e-mail terug te sturen naar: events@vbo-feb.be 

 
☐ Mevrouw                     ☐ Mijnheer 
☐ Frans                             ☐  Nederlands 
Naam : ……………………………………………………………………………  Voornaam : ……………………………………………………………………. 
Functie : ………………………………………………………………………...  E-mail : ………………………………………………………………………. 
Onderneming / Organisatie : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnumer : …………………………………………………………….  Fax : …………………………………………………………………………… 
BTW-plichtig ? ☐ Ja    ☐ Nee                                       BTW-nummer : ……………………………………………………….. 
Voledige facturatiegegevens :..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

☐ HET VOLLEDIGE PAKKET: 
 
Ik bestel het volledige pakket ‘Sociale verkiezingen 2020’. 
(Gelieve hieronder telkens aan te geven waar u de sessies wil volgen) 

☒ de VBO-Gids ‘Sociale verkiezingen 2020’  
☒ e-ALERT : Wekelijkse newsletter over de sociale verkiezingen 2020 als BONUS! 
☒ het seminar van oktober 2019 “Pre-electorale procedure” en ik zal deze sessie volgen in: 

o Brussel 03/10/19 AM 
o Gent 07/10/19 PM 
o Antwerpen 08/10/19 PM 

 
☒  het seminar van januari 2020 “Vervolg en slot van de pre-electorale procedure + dag van de stemming” 
en ik zal deze sessie volgen in: 

o Brussel 16/01/20 AM 
o Antwerpen 21/01/20 PM 
o Gent 23/01/20 PM 

 
 ☒ het seminar van april 2020 “Na de stemming en de installatie” en ik zal deze sessie volgen in: 

o Brussel 02/04/20 AM 
o Gent 21/04/20 PM 
o Antwerpen 23/04/20 PM 
 

Ik maak een som over van:  
☐€ 420,00 excl. btw (21%), voor leden van federaties die aangesloten zijn bij het VBO  
☐€ 450,00 excl. btw (21%), voor niet-leden  

 
 
 
 
Ontdek ons aanbod “à la carte” op de keerzijde. 
  



  

 
☐ A LA CARTE: 
Ik bestel de VBO-Gids ‘Sociale verkiezingen 2020’  

☐ € 80,00 excl. btw (21%), voor leden van federaties die aangesloten zijn bij het VBO _ _ exempla(a)r(en) 
☐ € 90,00 excl. btw (21%), voor niet-leden _ _ exempla(a)r(en) 

 
Prijs per seminar (oktober 2019, januari 2020, april 2020):  

☐€ 130,00 excl. btw (21%), voor leden van federaties die aangesloten zijn bij het VBO  
 ☐€ 145,00 excl. btw (21%), voor niet-leden  
 
Ik kies de volgende sessies: 

☐ het seminar van oktober 2019 “Pre-electorale procedure” en ik zal deze sessie volgen in: 
o Brussel 03/10/19 AM 
o Gent 07/10/19 PM 
o Antwerpen 08/10/19 PM 

 
☐ het seminar van januari 2020 “Vervolg en slot van de pre-electorale procedure + dag van de stemming” 
en ik zal deze sessie volgen in: 

o Brussel 16/01/20 AM 
o Antwerpen 21/01/20 PM 
o Gent 23/01/20 PM 

 
☐ het seminar van april 2020 “Na de stemming en de installatie” en ik zal deze sessie volgen in: 

o Brussel 02/04/20 AM 
o Gent 21/04/20 PM 
o Antwerpen 23/04/20 PM 

 
 

 

Datum:                                             Handtekening:  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ingewonnen inlichtingen zijn bestemd om te worden gebruikt met het oog op de organisatie van evenementen en om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten in het 
kader van de sociale verkiezingen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), zullen uw persoonsgegevens op eenvoudig verzoek worden meegedeeld en 
indien nodig worden verbeterd of gewist. Voor een uitgebreider overzicht van het beleid van het VBO inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens, kan u terecht op onze 
website, onder het luik Privacy. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen heeft, kan u contact opnemen met ons Privacy Team via privacy@vbo-feb.be 


