BESTELBON
FORMULE/CONCEPT
Terugsturen of faxen naar
Belgische Franchise Federatie - BFF
Researchdreef 12, B-1070 Brussel
Fax : +32 (0)2 523 35 10 – Mail: info@fbf-bff.be
Version française disponible sur demande
Franchising Belgium is de 1ste website om franchisenemers te rekruteren, gecreëerd door de Belgische Franchise Federatie om authentieke
en ethische franchise te promoten. U vindt er alle actualiteit betreffende franchising en commerciële netwerken in België, evenals een reeks
praktische dossiers. Elke week wordt een gratis nieuwsbrief verstuurd naar alle geïnteresseerden en professionelen uit de sector.

1. GEGEVENS

Gelieve in HOOFDLETTERS in te vullen

Naam formule/concept : ..………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Onderneming : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres : ......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode : …..………………………………. Plaats : ….………………………………………………………………………………………….. Land : ..………………………………………………………
Contactpersoon : …………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. : ………………………………………………………………………………………….. Fax : ..………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………… Activiteitensector : ...……………………………………………………………………………………………..
BTW-nummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lid BFF :

ja

nee

Facturatieadres : (indien verschillend van bovenstaand adres)
Onderneming & BTW-nummer: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres : ......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode : ………………..………..….…. Plaats : ……………………………………………………………………………………...……. Land : ………………………………………………………..

2. PRIJS EN RESERVATIE
Bovenvermeld bedrijf bestelt aan de hier bijgaande vooropgestelde prijzen voor een periode van 1 jaar (zonder opzegging zal het contract automatisch verlengd
worden voor dezelfde periode)

VOORSTELLING van de formule/het concept in de rubriek « Franchisegevers die aanwerven »
+ Logo op de homepage
VIDEO op de gepersonaliseerde pagina van de formule/het concept

€ 1.950,00 (Excl. BTW)

€ 450,00 (Excl. BTW)

GEPERSONALISEERDE E-MAILING (html) naar de gehele tweetalige database (NL/FR)

€ 1.500,00 (Excli. BTW)

BANNER op de homepage, de infopagina’s en in de wekelijkse nieuwsbrief gedurende
1 MAAND

€ 950,00 (Excl. BTW)

TOTAAL (Excl. BTW 21%)

€ ………………………….. (Excl. BTW)

Lid van de BFF -25%

-€ .………………………… (Excl. BTW)

Naam en functie van gemachtigde ondergetekende :
Hierbij ga ik akkoord om mij op de hoogte te houden van de actualiteit rond franchising.

Datum :

Stempel van de onderneming :

Handtekening :
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
vandeVZW BELGISCHE FRANCHISE FEDERATIE(BFF)gelegente Researchdreef 12,1070 Brussel.Deklantofopdrachtgeververklaartkennistehebbengenomenvan
en aanvaardt deze algemene verkoopvoorwaarden. Bij gebrek aan bijzondere voorwaarden tussen de partijen, gelden de onderhavige algemene voorwaarden. Behoudens
uitdrukkelijkeenschriftelijkeaanvaardingvanonzentwege,primerendezevoorwaardenopdealgemene aankoopvoorwaarden van de klant.
BESTELLING
Op het moment van de bestelling ondertekent de klant in principe een bestelbon, opgesteld door hemzelf of door deBFF. Aangezien veelvuldig gewerkt wordt per fax en e-mail,
erkend de klant hierbij uitdrukkelijk dat een door hem ondertekende bestelbon die per fax of per mail naar de BFF wordt verstuurd, evenzeer bindend is. Bij annulering van de
bestelling door de klant, nadat deze de bestelbon of een contract heeft ondertekend, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van het volledige
overeengekomen bedrag.
TERMIJNEN
Om geldig te zijnmoeten de doorde klant gevraagde leveringstermijnen aanvaard worden door eenpersoon die daartoe gemachtigd is door de BFF.
PRIJZEN
De in de catalogi of prospectussen vermelde prijzen zijn slechts richtprijzen en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De op de factuur vermelde prijs moet overeenstemmen
met de verkoopprijs. Er worden geen klachten aanvaard voor verschillen tussen de prijs die in een reclame wordt vermeld en de gefactureerde prijs. Dit argument kan niet worden
ingeroepen als motiefvoor eenannulering van de bestelling door de koper.

HERNIEUWING VAN HET CONTRACT
Een contract afgesloten voor een presentatie van de bedrijfsformule zal automatisch worden verlengd voor dezelfde duur (1 jaar), tenzij de klantdit contract opzegt ten laatste één
maandvoorzijnverjaring(1jaarnaonlineplaatsing).

KLACHTEN
Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk tot de zetel van de onderneming worden gericht binnen de acht dagen na de facturatie. Indien geen klacht werd ontvangen binnen
die termijn, worden de werken en de factuur beschouwd als zijnde volkomen goedgekeurd door de klant. Een betwisting door de klant betreffende een inlassing of een gedeelte
van het uitgevoerde werk vormt geen geldige reden om de betaling met betrekking tot andere inlassingenof werken op te schorten.
GESCHILLEN
Alle eventuele geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
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