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voor binnen- of buitenland

Aan incubatoren, starters en groeiers
die in Vlaanderen staan te dringen:
SAMEN MAKEN WE NIEUWE BUSINESS

CONTACTEER ONS VIA MAIL info@newbusinessforum.be
www.newbusinessforum.be
OF BEL +32 495 28 14 67

NEWBUSINESS
FORUM

PITCHES IN TXT
inclusief online pdf- en webversies
• één of meer pagina’s met “geschreven” pitch met redactionele opmaak
• om call-to-action te lanceren met concreet aanbod voor concrete doelgroep
• inclusief interview, redactie, verwerking foto’s en illustraties, lay-out, …

BESTELBON

• oplevering pdf-versie (online interactief)
• met QR-code om van print- of pdf-versie, naar webversie van deze pitch te gaan

Dhr.

• met mogelijkheid voor extra online download of invulformulier

Mevr.

Naam:

• we melden de online publicatie op facebook, LinkedIn en Twitter met directe link
• we pushen de webpublicaties met wekelijkse massamails met links

Voornaam:

• we kunnen e-mailen naar extra door u geselecteerde doelgroepen
• met mogelijkheid voor extra online download of invulformulier

E-mail:

• www.newbusinessforum.be

Tel. nr.:

Formaat

Bedrijf:
BTW-nummer:

Tarief

1/1 pagina

€ 750,00

Extra pagina

€ 650,00 / per pagina

Download en invulformulier

Volgens offerte

Adres:
Postcode:

STUDIO NBF
universele online video interview pitch

Plaats:
Voor een totaal budget (exclusief BTW) van

Datum:

€

Handtekening:

Door ondertekening van deze bestelbon verklaar ik kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden. In het bijzonder met betrekking tot de boekings- en betalingsvoorwaarden: “Boekingen zijn formeel vanaf
bevestiging van de ontvangst van de bestelbon, door BISC cvba, via e-mail, aan de contactpersoon op de bestelbon.
Aansluitend op de bevestiging wordt meteen de factuur gestuurd, voor 30% van het totale budget overeenkomstig het
geboekte aanbod.
Een tweede schijf, van 40% van het totale budget, wordt gefactureerd bij oplevering van de productie “klaar voor
publicatie”.

• video van 5 minuten met interview/pitch
• om een call-to-action te lanceren met concreet aanbod voor concrete doelgroep
• inclusief interview, Q&A’s, media coaching en opname in studio
• montage video met digitale illustraties en rolkrant
• oplevering video aan de klant voor eigen publicaties
• publicatie op onze website van NEWBUSINESSFORUM
• we melden de online publicatie op facebook, LinkedIn en Twitter met directe link
• we pushen de webpublicatie met e-mail naar geselecteerde doelgroepen

De laatste schijf, van 30% van het totale budget, wordt gefactureerd wanneer de publicatie volledig is.

• met mogelijkheid voor extra online download of invulformulier

Deze facturen, die enkel digitaal aan de klant overgemaakt worden, zijn contant betaalbaar op datum van facturatie.

• www.newbusinessforum.be/studioNBF

Indien de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de voorziene termijn worden productie en publicatie geannuleerd, maar
betaalt de boeker een schadevergoeding van 30% van het openstaande factuurbedrag.”

Alle prijzen die hiernaast vermeld staan, zijn EXCLUSIEF de geldende BTW.

Referentie:

Formaat

Tarief

STUDIO NBF - in het Nederlands

€ 1.500,00

STUDIO NBF - in een andere taal

€ 1.950,00

Ondertitels of andere effecten

Volgens offerte

Bijlage: Algemene voorwaarden op pag. 3 van deze bestelbon

CONTACTEER ONS: +32 495 28 14 67
Productie en verkoop : BISC cvba – Olympialaan 22b4 – B-3630 Maasmechelen
Stuur uw bestelbon ingevuld en ondertekend naar werner@mtss.be

Algemene voorwaarden
BISC cvba staat in voor de verkoop, de productie en de publicatie van “pitches” – of toegepast commerciële voorstellen – via het NEWBUSINESSFORUM, dat bestaat
uit een mix van online, print, video en social media, onder deze algemene voorwaarden:

1. Boekingen en tarieven
Boekingen zijn formeel vanaf bevestiging van de ontvangst van de bestelbon, door BISC cvba, via e-mail, aan de contactpersoon op de bestelbon. Aansluitend op de
bevestiging wordt meteen de factuur gestuurd, voor 30% van het totale budget overeenkomstig het geboekte aanbod.
Een tweede schijf, van 40% van het totale budget, wordt gefactureerd bij oplevering van de productie “klaar voor publicatie”.
De laatste schijf, van 30% van het totale budget, wordt gefactureerd wanneer de publicatie volledig is.
Deze facturen, die enkel digitaal aan de klant overgemaakt worden, zijn contant betaalbaar op datum van facturatie.
Indien de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de voorziene termijn worden productie en publicatie geannuleerd, maar betaalt de boeker een schadevergoeding van
30% van het openstaande factuurbedrag.
Al het te verwerken digitaal illustratiemateriaal moet ten laatste aangeleverd zijn 10 dagen voor de afgesproken publicatiedatum. De klant kan een bestelling slechts
annuleren, zonder kosten, tot 4 weken voor de afgesproken publicatiedatum. Bij annulering na die datum zal een schadevergoeding van 50% verschuldigd zijn aan BISC
cvba.

2. Materiaal en publicatie
Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant tijdig bezorgd volgens de kanalen vermeld op de technische fiche. Enkel de klant is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het materiaal, dat moet beantwoorden aan de voorwaarden van de technische fiche, die per opdracht wordt opgesteld en afgesproken. De klant doet
afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden. Bij laattijdige levering of niet
gebruiksklaar materiaal is BISC cvba niet aansprakelijk voor technische fouten, en zijn productie- of publicatiedatum niet meer gewaarborgd.
De klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het geleverde publiciteitsmateriaal. Hij vrijwaart BISC cvba onvoorwaardelijk en op eigen kosten
voor vorderingen van derden tegen BISC cvba, en komt op haar vraag zonder verwijl tussen in een door een derde tegen BISC cvba ingeleide procedure. Zowel
gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe BISC cvba zou veroordeeld worden, kunnen door BISC cvba
op de klant verhaald worden. De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van intellectuele rechten (incl.
portretrechten) van alle bestanddelen van het illustratiemateriaal.
Illustraties aangeleverd in een andere taal dan het Nederlands kunnen door BISC cvba geweigerd worden, en worden door BISC cvba niet vertaald tenzij op uitdrukkelijke
vraag en kosten van de klant. BISC cvba mag het materiaal vernietigen na de uitvoering van de overeenkomst.
BISC cvba mag gemotiveerd beslissen om de publicatie te weigeren, zonder mogelijkheid van verhaal of schadevergoeding voor de klant.
De klant krijgt steeds een vraag om “goed voor publicatie” te geven. Bij gebrek aan reactie op deze vraag kan BISC cvba zelf de “goed voor publicatie” geven.

3. Betalingen
Zie ook artikel 1: boekingen en tarieven.
Elke persoon die een opdracht geeft, ook als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de productie/publicatie die hij laat plaatsen en voor de betaling van de
facturen, zelfs wanneer deze aan een derde worden gericht.

4. Algemene afspraken
Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen BISC cvba en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden.
Elke afwijking of toevoeging wordt schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De niet-uitoefening door BISC cvba van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene
voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.
Indien de klant zijn zetel buiten België heeft, kan BISC cvba eisen dat keuze van woonplaats in België wordt gedaan.
BISC cvba is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt, onredelijk bemoeilijkt of verhindert. Wordt o.m. als overmacht
beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten.
Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken in Limburg. Klachten of protesten
betreffende de productie of publicaties, respectievelijk facturen, dienen per aangetekende brief te worden gericht aan BISC cvba binnen 8 dagen na de ontvangst van
de factuur. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet. De klant erkent dat de verantwoordelijkheid van BISC cvba in elk geval beperkt is tot het voor
de opdracht door BISC cvba gefactureerde bedrag.

NEWBUSINESSFORUM is een format van BISC cvba, Olympialaan 22 bus4, 3630 Maasmechelen (BE)
www.newbusinessforum.be

info@newbusinessforum.be
Tel: +32 495 28 14 67

www.bisc.management

