Dit formulier staat ook op www.bioforumvlaanderen.be/privacy.

Geef ons jouw contactgegevens door!
(en geef ons toestemming om ze te publiceren op de biobedrijvengids.be en/of biopunten.be)
Proficiat met je keuze voor bio!
Als sectororganisatie voor bio willen we je graag informeren over kansen, marktcijfers,
studiedagen en voor bio relevante actualiteit.
Bijna al onze communicatie verloopt via e-mail. Geef ons daarom het e-mailadres door waarop
je onze maandelijkse nieuwsbrieven wil ontvangen. Ook meerdere e-mailadressen zijn
mogelijk:
1.................
2.................
3................
Privacyverklaring:
BioForum Vlaanderen vzw verzamelt contactgegevens van bedrijven met het oog op het
versturen van maandelijkse nieuwsbrieven. Je kan op eender welk moment uitschrijven
door eenvoudig te klikken op ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief. Je kan ook steeds
je gegevens opvragen en laten aanpassen door contact op te nemen via
info@bioforumvl.be.

In de online databank biobedrijvengids.be verzamelen wij de gegevens van alle voor bio
gecertificeerde bedrijven. Ook bedrijven in omschakeling naar bio worden hierin opgenomen.
Deze B2B-databank helpt jou en andere ondernemers om vlot handelspartners te vinden.
Geef ons toestemming om jouw contactgegevens hierin op te nemen:
0 ja, publiceer bij mijn bedrijf

als telefoonnummer: .......................
als e-mail: ....................................................

0 nee, ik wil niet dat je de contactgegevens van mijn bedrijf publiceert
0 nee, ik wil niet dat je mijn bedrijf in deze databank opneemt

In de online databank biopunten.be verzamelen wij de gegevens van alle bedrijven
waar consumenten terecht kunnen voor bioproducten. Deze B2C-databank helpt
consumenten om bio in hun buurt te vinden. Indien je een rechtstreekse verkoop aan
consumenten hebt, nemen we je op in deze databank.
Geef ons toestemming om jouw contactgegevens te publiceren:
0 ja, publiceer bij mijn bedrijf

als telefoonnummer: .......................
als e-mail: .....................................................

0 nee, ik wil niet dat je de contactgegevens van mijn bedrijf publiceert
0 nee, ik wil niet dat je mijn bedrijf in deze databank opneemt
0 niet van toepassing: geen rechtstreekse verkoop

Naam bedrijf: ............
Naam contactpersoon: .............

Handtekening:

Datum:

.......

...............................

