AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP 2018 BECOMMERCE VZW
SECTIE I – BEDRIJFSGEGEVENS*
Bedrijf : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat : ……………………………………………………………………………………………………

Nr : ………………………

Bus : ……………

Postcode : ……………………………… Plaats : ………………………………………………………………………………………………………………
Facturatie-adres (indien verschillend) : ………………………………………………………………………………………………………………
Tel. : …………………………………………… Fax : ………………………………………………

E-mail : …………………………………………

Website : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BTW-nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor een goede dienstverlening nemen wij de bedrijfsgegevens op in het contactenbestand van
BeCommerce. U kan deze gegevens steeds inkijken en aanpassen. Mogen wij de bedrijfsgegevens
die in dit lidmaatschapsformulier zijn opgenomen doorgeven aan:
❏

De leden van BeCommerce

❏

De Business Partners van BeCommerce

❏

De webshop partners van BeCommerce

❏

De sponsoren van BeCommerce

❏

Ik wens dat mijn bedrijfsgegevens aan geen van bovenstaande partijen worden
doorgegeven

Mijn bedrijf heeft een activiteit van verkoop op afstand op de Belgische markt :
Als hoofdactiviteit

Als secundaire activiteit

B-to-B

B-to-C

verkoop van producten

verkoop van diensten

en dit :
Online / website : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Offline / via:
cataloog

direct mail

telefoon

SMS

TV

Andere : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑

Mijn bedrijf is actief als dienstenleverancier voor de sector verkoop op afstand
en dit op het vlak van : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

❏

Mijn bedrijf is momenteel actief als cross-border speler.

❏

Mijn bedrijf zal in de toekomst actief zijn als cross-border speler.
Mijn bedrijf heeft een webshop dat als lid opgenomen wordt op de consumentensite www.becommerce.be
Ik stuur het logo in jpg en als vector eps-bestand naar info@becommerce.be met onderstaande
gegevens:
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Naam Webshop NL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam Webshop FR (indien verschillend): …………………………………………………………………………………………………………
Hyperlink NL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hyperlink FR (indien verschillend): …………………………………………………………………………………………………………………
Tel consumentendienst NL: ………………………Tel consumentendienst FR (indien verschillend):………………………
Email klachtendienst NL: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Email klachtendienst FR: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Duid hier aan welke producten/diensten uw webshop verkoopt:
Electronics
Computers & Software

Beauty & Health

House, garden, animals
Furniture & decoration

Hifi, tv, foto & electro

Garden & Animal articles

Phones

Food & wine

Optics
Perfumes & cosmetics
Financial services

Clothing & accessories

Leasure

Loans & credit

Subscriptions

Linen

Books, CD, DVD, games & video

Women clothing

Insurances

Gifts

Men clothing

Fundraising

Travel

Children clothing

Market places & auctions

Event tickets

Leather & travel article

Office furniture

Sport articles

Sport clothing

Utilities

Other

SECTIE II – LEDENBIJDRAGE
Uw omzetcijfer in 2017

Ledenbijdrage

Certificatiekost *

Starter (max. 2 jaar oud of € 500.000)

150

550

700

Minder dan € 1.250.000

900

550

1.450

Tussen € 1.250.000 en € 2.500.000

1.800

550

2.350

Tussen € 2.500.000 en € 5.000.000

2.200

550

2.750

Tussen € 5.000.000 en € 7.500.000

2.900

550

3.450

Tussen € 7.500.000 en € 12.500.000

6.900

550

7.450

8.700

550

9.250

11.000

550

11.550

Tussen € 12.500.000 en € 25.000.000
Meer dan € 25.000.000

Totale bijdrage
2018

De ledenbijdragen worden berekend op het omzetcijfer van het jaar 2017.
Alle prijzen zijn BTW exclusief.
*2-jaarlijkse hercertificatie: € 300 / audit

Het omzetcijfer van mijn bedrijf in België in 2017 bedroeg € …………………………………………………...
De bijdrage die mijn bedrijf dient te betalen voor 2018, bedraagt dus € …………………………………….
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SECTIE III – CONTACTPERSONEN*
Voor een goede dienstverlening nemen wij graag alle gegevens op in het contactenbestand van BeCommerce.
Je kan deze gegevens steeds inkijken en aanpassen. Indien je je

toestemming geeft dat de gegevens van

onderstaande contactpersonen in het contactenbestand van BeCommerce opgenomen mogen worden, wilt dit
zeggen dat zij geïnformeerd mogen worden over de BeCommerce activiteiten. Gelieve onderstaande gegevens
in te vullen en hokje aanvinken indien je je toestemming geeft:

❏

Hoofdcontactpersoon

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taal:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TelDirect:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❏

Contactpersoon voor communicatie, marketing en events

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taal:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TelDirect:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❏

Contactpersoon voor de boekhouding

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taal:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TelDirect:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Contactpersoon voor de klachtenregeling

❏

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taal:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TelDirect:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik wens dat geen van bovenstaande contactpersonen wordt opgenomen in het

❏

contactenbestand van BeCommerce

Voor een goede dienstverlening nemen we de gegevens van de contactpersonen op in het contactenbestand
van BeCommerce. Je kan deze gegevens steeds inkijken of aanpassen. Mogen wij de gegevens van de
bovenstaande contactpersonen die in dit lidmaatschapsformulier zijn opgenomen doorgeven aan:
❏

De leden van BeCommerce

❏

De Business Partners van BeCommerce

❏

De webshop partners van BeCommerce

❏

De sponsoren van BeCommerce

❏

Ik wens dat de gegevens van de in dit lidmaatschapsformulier opgenomen personen aan geen
van bovenstaande partijen worden doorgegeven

Ik stuur dit formulier ingevuld en ondertekend terug. Na goedkeuring door de Raad van Beheer van
BeCommerce en na ontvangst van de betaling van de factuur wordt mijn bedrijfslidmaatschap geregistreerd
en jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Het BeCommerce kwaliteitslabel is verplicht voor alle BeCommerce leden.
Handtekening :

Datum :

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 : Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop
van producten of diensten van BeCommerce, inbegrepen het lidmaatschap aan de vereniging en de organisatie van
seminaries en evenementen. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door
andere partijen.
Artikel 2 : Alle facturen van BeCommerce zijn contant te betalen, behalve indien het expliciet en schriftelijk anders
overeengekomen is. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling,
vermeerderd worden met een interest van 1% per maand.
Artikel 3 : Het lidmaatschap loopt over 12 maanden. Opzegging van het lidmaatschap is pas mogelijk voor het jaar na de
initiële twaalf maanden lidmaatschap.
Artikel 4 : Om het lidmaatschap te behouden moet elk lid het BeCommerce Label behalen door de
certificeringsprocedure te doorlopen. Na deze procedure succesvol af te ronden, dient het BeCommerce lid dit label te
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implementeren op zijn website conform het implementatiehandboek dat na certificering digitaal en via mailing wordt
verstuurd.
Artikel 5 : Het opzeggen van het lidmaatschap bij BeCommerce is enkel mogelijk door middel van een ontslagbrief
opgestuurd per aangetekend schrijven, en dit ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarvoor het lid zijn lidmaatschap wilt opzeggen.
Artikel 6 : Elke inschrijving aan een seminarie, evenement of elke andere conferentie met een betalende inkom wordt bij
BeCommerce geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld inschrijvingsformulier. BeCommerce is niet gebonden een
inschrijving te confirmeren. Elke annulering van een deelname aan een seminarie of elke andere conferentie of
evenement met een betalende inkom, moet schriftelijk gebeuren.
Behalve wanneer de uitnodiging het expliciet vermeldt,
• wordt bij annulering de deelnameprijs integraal terugbetaald indien deze tenminste 10 werkdagen vóór het evenement
geschiedt ;
• wordt bij annulering de deelnameprijs voor de helft van de som terugbetaald indien deze binnen de 10 werkdagen van
of op de dag van het evenement geschiedt.
In elk ander geval zal de volledige som verschuldigd zijn.
Artikel 7 : Alle persoonlijke gegevens die aan BeCommerce gecommuniceerd worden, worden geregistreerd in haar
bestand “leden en prospecten”. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij kan zich
verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens kunnen, zonder
tegenkanting, doorgegeven worden aan derden.
Artikel 8 : In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de sociale
zetel van BeCommerce bevoegd.
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