BON DE COMMANDE / BESTELBON

Bijzonder tijdelijk aanbod leden IAB */

Offre spéciale temporaire membres IEC *:
Jaarboek 2017 CBN et/ou Annuaire 2017 CNC

Inlichtingen en bestellingen / Renseignements et commandes: Larcier Group Hoogstraat 139- loft 6, 1000 Brussel / Rue Haute 139 - loft 6
1000 Bruxelles Tel.: 0800/ 39067 • Fax: 0800/ 39068 • E-mail: orders@larciergroup.com

Facturatieadres / Adresse de facturation:
Ik, ondergetekende, /Je, soussigné(e),
NAAM / NOM:
VOORNAAM / PRÉNOM:
FUNCTIE / FONCTION:
ONDERNEMING / INSTELLING / SOCIÉTÉ / INSTITUTION:
B.T.W. NR. / N° TVA:
ADRES / ADRESSE:
POSTCODE / CP:

GEMEENTE / LOCALITE:

LAND / PAYS:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Leveringsadres (indien verschillend van facturatieadres) / Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation):
……………………………………………………………………………

1 Ik bestel / Je commande
…… ex. Jaarboek 2017 CBN Mei 2017 • circa 1700 p. • ADBONO.B17 • ISBN: 978-2-8044-9825-2
…… ex. Annuaire 2017 CNC Mai 2017 • environ 1700 p. • ANAV.B17 • ISBN: 978-2-8044-9826-9
Ik geniet 30% korting en betaal € 77 i.p.v. € 110*. / Je bénéficie d’une remise de 30% et je paie 77 € au lieu de
€ 110*.

******************************************************************
Extra voordelige voorwaarden bij intekening op een abonnement*/

Conditions avantageuses supplémentaires en cas de souscription à l’abonnement*:

2  Ik teken in op een abonnement op de jaarlijkse editie van het Jaarboek CBN. De editie 2017 en alle
volgende edities worden toegestuurd bij verschijnen, met 45% korting. Abonnementsprijs Jaarboek
2017 CBN: € 110 – 45% = € 60,50*/
 Je souscris à un abonnement aux éditions annuelles de l’Annuaire CNC. L’édition 2017 et les éditions

annuelles me seront envoyées dès parution, avec une remise de 45%. Prix abonnement Annnuaire
2017 CNC : € 110 – 45% = 60,50 €*.

* Bijzondere voorwaarden voor leden IAB/BIBF/IBR, enkel geldig bij bestellingen met deze bestelbon vóór 30
september 2017 bij Larcier. / Conditions exceptionelles pour membres de l’IEC/IPCF/IRE, seulement valables en
cas de commande par ce bon de commande, à renvoyer à Larcier avant le 30 septembre 2017
3 Ik wens informatie per email te ontvangen over nieuwe publicaties i.v.m. O boekhoudrecht O fiscaal recht. / Je
souhaite être tenu informé(e) des nouveautés en O droit comptable
O droit fiscal.
BTW en verzendkosten in België in alle prijzen inbegrepen. Prijzen geldig in mei 2017 onder voorbehoud van wijziging. / Prix en mai 2017 susceptibles de
modification. Prix TVA et frais de port compris pour la Belgique.

Voor België / Pour la Belgique:
O Ik betaal na ontvangst van de factuur / O Je m’engage à payer à la réception de la facture
O Ik betaal door middel van kredietkaart / O Je paie par carte de crédit
O Visa
O Mastercard
Kaart nr. / Carte n°: - - - - / - - - - / - - - - / - - - - Geldigheidsdatum / Date de validité: - - / - - / - NR. CVV / N° CVV: – – –
Handtekening / Signature:

Datum / Date:

De registratie van de hierboven vermelde gegevens door de Groep Larcier N.V., Hoogstraat 139, Loft 6 – 1000 Brussel, gebeurt uitsluitend voor commerciële en
administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op
verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen
betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel.

MEN ADBONO.B17

