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STAP 1 - DEELNAMEKOSTEN BEREKENING (ZIE BIJLAGE 1)
Ik neem een standplaats voor
			

2 dagen : 1.000 € BTW incl. ( +1 promotionele video capsule van 1min30 )

Ik neem een video capsule voor het promotie van mijn bedrijf (Africa Rise WebTV)
		
				
Video capsule voor een periode van 1 minute en 30 sec : 200 € BTW incl.
Ik neem in het tijdschrift Africa Rise Mag : (zie bijlage 1)
Beschrijving

Kosten

Type en aantal Pas

Kosten

Ik kies een Pas :

Totale deelname kosten :

€ BTW incl.

STAP 2 - DEFINITIEVE INSCHRIJVING EN BETALING

	De inschrijving op het forum wordt effectief Pas betaling van de totale deelnamekosten hierboven
verkregen op volgende rekeningnummer met de vermelding :
« ABBW2017, Naam & voornaam van de deelnemer »
Asbl AFRICA RISE
rue du Grand Central 52
6000 Charleroi

Bpost Banque
Place Albert 1er, 4
6000 Charleroi - BELGIQUE

IBAN : BE85 0004 1924 4306
BIC : BPOTBEB1

STAP 3 - NA INSCHRIJVING
1 Een bevestiging van uw inschrijving zal u worden togestuurd per mail zodra de betaling is uitgevoerd
(met een westvoorstel).
2 Ons partner hotel (5 sterren) : Château du Lac (http://www.martinshotels.com/fr/hotel/chateau-du-lac)
Wacht niet om uw kamer te reserveren tegen verlaagd tarief, voor u bekomen door AfricaRise.
3 Formulier voor hotel booking info op www.forum-abbw.be

BEREKENING DEELNAMEKOSTEN

BIJLAGE 1

Aanwezigheid : (aangepaste vakje aanvinken)

3 soorten PAS

Deelname

Deelnamekosten

Golden Pas

2 dagen : 18 & 19/04

Een deelnemer : 550 € BTW incl.
Een begeleider : 300 € BTW incl.

Pas 1

1 dag : 18/04

Een deelnemer : 300 € BTW incl.
Een begeleider : 200 € BTW incl.

Een deelnemer : 300 € BTW incl.
Een begeleider : 200 € BTW incl.
NB : Elke Pas geeft gratis
Opgelet : op 20/04 : bezoek van interessante sites in de omgeving
toegang op de applicaties :
Pas 2

1 dag : 19/04

Zichtbaarheid tijdens het forum - STAND

(gratis toegang)

Stand

Kosten

2 dagen

1.000 € BTW incl.

WeNetwork & Applicatie Web Live

Mijn zichtbaarheid op de Africa Rise Web TV : video capsule op de website gedurende 1 jaar (naar keuze : een
team komt naar je toe voor de video capsule of capsule genomen tijdens het ABBW2017)

Web TV

Kosten

Capsule vidéo

200 € BTW incl.
NB : V.68, digitale communicatiebureau, Africa Rise partner,
komt naar u om de video te opnamen en montage.

Mijn zichtbaarheid in het kwartaalblad, bereik 15 000 exemplaren verspreid (werkgeversorganisaties, CCI,
kabinet van verschillende ministers, overheidsbedrijven, ambassades, economische forums,…) in België, 10
Afrikaanse landen (Algerije, Benin, Kameroen, Central Afrika, Ivoorkust, Marokko, Democratische Republiek
van Congo, Senegal en Togo) + Quebec, France, Zwitserland, Luxemburg.

Magazine

Kosten

Cover ( voorpagina )

6.000 € BTW incl.

Verso Cover ( pagina 2 )

4.000 € BTW incl.

Verso Cover ( pagina 99 )

4.000 € BTW incl.

Cover ( laatste pagina )

5.000 € BTW incl.

Pub ( volledige pagina )

2.000 € BTW incl.

Pub ( ½ pagina )

1.000 € BTW incl.

Pub ( ¼ pagina )

500 € BTW incl.

Inhoud ( 1 pagina )

1.000 € BTW incl.

Inhoud ( ½ pagina )

500 € BTW incl.

Inhoud ( ¼ pagina )

250 € BTW incl.

Bedrijfsrapport ( 2 paginas )

1.800 € BTW incl.

Reportage met beelden ( 8 paginas )

7.000 € BTW incl.
NB : Dit magazine zal in papieren vorm zijn (15.000 exemplaires)
& in digitaal format (www.africarise.be)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1- Algemene voorwaarde
	Huidige verkoopsvoorwaarden zijn systematisch vermeld op de keerzijde van de bestelbon. Het ondertekenen
van de bestelbon betekent aldus het akkoord zonder behoud vanwege de onderneming die deelneemt met de
verkoopsvoorwaarden, uitsluitend alle andere dokumenten zoals prospectus, cataloog die kunnen uitgegeven
worden door Africa Rise en die slecht een indicatieve waarde hebben. Geen enkele specifieke voorwaarde kan
voorrang krijgen, tenzij formele en geschreven toestemming van Afica Rise, op de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke tegengestelde voorwaarde, gekant tegen de deelnemenende organisatie zal dus, bij gebrek aan expliciete aanvaarding, niet kunnen ingebracht worden tegen Africa Rise, welk ook het ogenblik moge zijn dat zij ter
kennisgeving word gebracht.
ARTIKEL 2 – Vorming van contract
	In geval van bestelling, ontvangen vanwege de koper, zal deze slechts definitief zijn voor Africa Rise na geschreven aanvaarding van harentwege.
ARTIKEL 3 - Inschrijving en toekenning van de stand
	Inschrijving kan slecht voldaan worden wanneer zijn vergezeld is van de totale betaling van de deelname kosten.
Een inschrijving zal slechts definitief zijn vanaf de datum van de overschrijving ten voordele van Africa Rise op
bankrekening bpost Bank :
BE85 0004 1924 4306.
ARTIKEL 4 - Prijs en betalingsvoorwaarden
	De prijs is bepaald ferm en definitief voor een bedrag, alle tax inbegrepen, ingeschreven bij de specifieke
voorwaarden en zal betaalbaar zijn volgens volgende modaliteiten: 100% bij de ondertekening van de bestelbon.
ARTIKEL 5 - Afzegging annulering
5.1 Annulering door de onderneming
		
De deelnemers kunnen hun deelname opzeggen onder bepaalde voorwaarden :
•	minder dan 30 voor de manifestatie: het geheel van de betaling blijft ten voordele van Africa Rise
welke ook de reden van annulatie moge zijn, inbegrepen overmacht.
•

meer dan 30 dagen voor de manifestatie: Africa Rise behoudt 30% van het bedrag betaald door de deelnemer.

5.2 Annulering door AFRICA RISE
		Africe Rise asbl behoudt zich het recht voor de manifestatie af te zeggen omwille van om het even
welke reden, inbegrepen overmacht.
		Door overmacht wordt verstaan aarbevingen, nationale stakingen, vertraging bij de bevoorrading,
oorlog, daden van publieke overheid, boycott van de belgische producten, daden van terrorisme enz.
of elke andere gebeurtenis onvoorzien, onweerstaanbaar en onoverkomelijk buiten de controle van
Africa Rise. Deze overmacht schort de verplichtingen van Africa Rise op betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden en maken aldus Africa Rise vrij van elke verantwoordelijkheid of schade die eruit
mocht voortvloeien voor de deelnemer of een derde.
ARTIKEL 6 - Verantwoordelijkheid verzekering
	Elke deelnemer zal hoofd zijn van een verzekeringspolis die zijn verantwoordelijkheid dekt voor de schade berokkend aan derden inbegrepen andere deelnemers en waarvoor hij persoonlijk verantwoordelijk geacht wordt, maar
ook de schade aan zichzelf. In het algemeen wijst AFrica Rise elke verantwoordelijkheid af voor elk incident buiten
zijn controle, dat het verlopen van de manifestatie zou verstoren en om op het even welke wijze de deelnemers zou
benadelen, in het bijzonder in het geval van diefstal of schade aan het materiaal dat aan de deelnemer of een derde
behoort.
ARTIKEL 7 - Leveranciers
	
AFRICA RISE wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle prestaties geleverd rechtstreeks aan de deelnemers door
andere leveranciers. Africa Rise kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen, vergissingen,
schade of diefstal opgetreden omwille van deze leveranciers.
ARTIKEL 8 - Betwistingen
	Elke betwisting betreffende deze verkoop, levering of zelfs voor garantieclaims door meerdere verdachten, zan
bij verzuim van onderling overleg behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk
arrondissement Charleroi (Belgie)

