
 

Infosessie ter gelegenheid van de BIS-beurs 

De aankoopcentrale van CIB: niets dan voordelen 

voor alle vastgoedpromotoren, -beheerders en -
makelaars! 

 

 

 
Sinds begin 2010 biedt CIB aan haar leden een bijzondere dienst: de aankoopcentrale.  
De aankoopcentrale wil alle CIB-leden die professioneel bezig zijn met bouwen, voorzien 
van een aanbod aan producten uit de bouwsector tegen uitzonderlijke voorwaarden.  
Hiertoe sloot de CIB-Federatie Vastgoedpromotoren een overeenkomst af met één 
leverancier per productgroep… Resultaat:  kortingen tot 58 % op deze materialen! 

Bent u vastgoedpromotor, -makelaar of beheerder en lid van CIB? Zou u ook wel willen 
weten wat de aankoopcentrale nu precies voor u kan betekenen?  
Dan heten wij u van harte welkom op deze gratis en vrijblijvende infosessie! 

Eerst krijgt u een overzicht van de diensten en voordelen die onze leveranciers u kunnen 
bieden: 

• Alkeba: keukens en keukentoestellen  
• BJ Parket: parketvloeren  
• Cantillana: ruwbouwmortels, pleisters en tegellijmen  
• Daikin Belux: warmtepompen  
• Hout Van Acker: binnendeuren 
• Indico Painting i.s.m. De Olifant: schilderwerken en verven 
• Linex Prefab: prefab daken  
• Ri.Pa Belgium: vloeren  
• Viessmann: condensatie-ketels  

 

Na het informatieve gedeelte ontvangt u een gratis toegangskaart voor de BIS-beurs en 
kan u in hal 5 – IMMO@BIS – genieten van een broodjeslunch, die u wordt aangeboden 
door de leveranciers die het woord nemen tijdens de infosessie.  

Dit geeft u de mogelijkheid om in alle rust kennis te maken met de aanwezige 
contactpersonen én om de standen van de leveranciers van de aankoopcentrale te 
bezoeken. U vindt deze standen eveneens in IMMO@BIS. 

 

Tot BIS 
Willy Haegens, Voorzitter CIB vastgoedpromotoren 

 

Realia: 

Waar: Flanders Expo, Gent 
Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2011, 10u-12u 
Prijs per infosessie: Gratis 
Info en inschrijven: via het onderstaande inschrijvingsformulier 

  



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

De aankoopcentrale van CIB: niets dan voordelen 

voor alle vastgoedpromotoren, -beheerders en -

makelaars! 

 

 

IDENTITEITSGEGEVENS 

Naam & Voornaam:  .........................................................................................................................  

Thuisadres:  ......................................................................................................................................  

Postcode & Gemeente:  ...................................................................................................................  

GSM:  ....................................................................................  

E-mail:...............................................................................................................................................  

Activiteit:  � makelaar verhuur � makelaar verkoop � syndicus / beheerder / rentmeester  
� vastgoedpromotor � bedrijfsvastgoed � expert � Andere: …………………… 

 Indien van toepassing: 

Naam & Voornaam 2
de

 persoon: ......................................................................................................  

Naam & Voornaam 3
de

 persoon: ......................................................................................................  

Naam & Voornaam 4
de

 persoon: ......................................................................................................  

FIRMAGEGEVENS 

Bedrijfsnaam:  ...................................................................................................................................  

Bedrijfsadres:  ...................................................................................................................................  

Postcode & Gemeente:  ...................................................................................................................  

Tel werk:  ...............................................................................  

BTW-plichtig:  � ja  � nee           Ondernemingsnummer:  ..............................................................  

Lid BIV: � ja � nee Zo ja, uw BIV-aansluitingsnummer: ............................................  

Lid CIB: � ja � nee Zo ja: afdeling:  ...........................................................................  

 

Ondergetekende schrijft in voor de gratis infosessie: 

� De aankoopcentrale van CIB    -    Vrijdag 14 oktober 2011, Flanders Expo, 10-12u 

Wenst deel te nemen aan de gratis lunch (12u-14u30): 

� Ja, met  ________  personen 

� Neen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Na de lunch in hal 5 kan u desgewenst deelnemen aan een tweede infomoment op Flanders Expo.  
Van 14u30 tot 16u30 vertelt Meester Ludo Ockier u alles wat u moet weten over: De ruilpromotie en het 

recht van opstal, een infosessie van de CIB-federatie Vastgoedpromotoren i.s.m. VIVO. 
 

Voor meer informatie over  deze opleiding kan u terecht op www.vivo.be/studiedag-ruilpromotie-opstal. 
 

Ondergetekende schrijft in voor de infosessie: 

� De ruilpromotie en het recht van opstal   -   Vrijdag 14 oktober 2011, Flanders Expo, 14u30-16u30 
Prijs:  50€ + BTW;       CIB-leden: 40€ + BTW 

 

Handtekening: Datum: 
 
 
 
 

Gelieve dit inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend terug te faxen naar 09 222 28 95 of in te 
scannen en te mailen naar info@vivo.be 

 
CIB-federatie Vastgoedpromotoren vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent  Tel. 09 222 06 22 

 

 


