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          AANSLUITINGSFORMULIER 2023 
 

De firma  ................................................................................................................................. 
 
BTW : .................................................................................................................................. 
 
FACTURATIE ADRES:……………………………………………………………….............................................. 
 
                                    ...………………………………………………………………........................................... 
 
Vertegenwoordigd door ........................................................................................................ 
 
Titel en functie : ..................................................................................................................... 
 
TEL:………………………………………………………… - FAX:……………………….......................................... 
 
E-MAIL:………………………………………………………………………………................................................. 
 
Verklaart aan te sluiten bij het CIBH en duidt als contactpersoon aan (email en 
telefoonnummer): 
 
De heer/ mevrouw................................................................................................................. 
 
Titel en functie…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEFOON:………………………………………..EMAIL:………………………………………………………………….. 

 

Zakencijfer 2021  
Lidgeld 2023  
(€ Excl BTW)  max aantal deelnemers 

Minder dan 1M€ 1.315   1 
Tussen 1 M€ en 5 M€ 2.050   2 
Tussen 5m€ en 10 M€ 2.625   3 
Tussen 10 M€ en 50 M€ 3.675   4 
Tussen 50M€ en 100 M€ 4.230   5 
Meer dan 100 M€ 4.990   6 
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Gelieve ons uw BESTELBON of elke referentie die nodig is voor uw boekhouding, terug te 
sturen samen met dit aansluitingsformulier, zodat wij uw factuur correct kunnen opmaken 
De jaarlijkse bijdrage (excl. btw) voor 2023 is afhankelijk van het omzetcijfer van het 
voorgaande jaar en is betaalbaar bij ontvangst van de factuur. 
Indien meer deelnemers inschreven per bedrijf, wordt dit aantal gefactureerd aan 100€ excl 
BTW de maandag voor het evenement 
 
 
 
 

Ik, ondergetekende, verklaar uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van artikel 8 van de 
statuten die de condities voor ontslag specificeert. 

“Artikel 8. 

Elk effectief en toegetreden lid kan de vereniging verlaten. 

Hij/zij dient daarvoor, voor het einde van een burgerlijk jaar, een aangetekende brief naar de        zetel 
van de CIB te sturen. De opzegtermijn bedraagt ten minste drie maanden. » 

 

 

 
 
Datum : .................................    Handtekening : ........................... 
                                                                                Voorafgegaan door « Gelezen en goedgekeurd” 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel : 
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