Bestelformulier

bouwsectorgids.be

info@bouwunielimburg.be

Ontdek de

Fax: 011/263 174 of mail naar
info@bouwunielimburg.be vóór 15/12/2020
Gelieve onderstaande gegevens correct in te vullen:
Naam + Voornaam:
Firma:
Adres:
PC / gemeente:
Ond. nr.:
Tel.: 							Fax:
E-mail:
Website:
Indien u een vermelding als aanbevolen lid kiest:
Specialiteit (géén afkortingen gebruiken):

Ik wens volgende bestelling te plaatsen op de bouwsectorgids.be: (in te vullen op pag 2)
Datum:
Handtekening:

www.bouwsectorgids.be
BOUWUNIE Limburg vzw | Maastrichtersteenweg 254 bus 3 | 3500 Hasselt
verenigt de zelfstandigen en kmo’s uit de diverse deelsectoren van de bouw in één
sterke unie en is aangesloten bij UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

Bestelformulier

bouwsectorgids.be

info@bouwunielimburg.be

Ontdek de

Ik wens volgende bestelling te plaatsen op bouwsectorgids.be
ONLINE*
❍ Banner homepage: €460
❍ Banner categoriepagina: €260
❍ Banner zijkant: €130

VERMELDING ALS AANBEVOLEN LID**
❍ Met logo: €85
❍ Zonder logo: €55
*

Op de advertentietarieven worden geen reclame-agentschapcommissies toegekend en alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. Alle advertenties/inlassingen zijn contant betaalbaar bij ontvangst van een rechtsgeldige factuur. De adverteerder erkend op de hoogte te zijn
van de algemene verkoop- & facturatievoorwaarden gehanteerd door BOUWUNIE Limburg te vinden op www.bouwunielimburg.be

** Vermelding als aanbevolen lid enkel mogelijk als u lid bent (of wordt) van Bouwunie Limburg

Mijn bestelling dient te verschijnen
bij de volgende categorie/sectorpagina:
❍ Algemene coördinatie werkzaamheden
❍ Algemene en Ruwbouwaannemers
❍ Asbestverwijdering
❍ Betonherstel
❍ Betonstaalverwerking
❍ Beurzen
❍ Bijgebouwen
❍ Bouwen van koelkamers
❍ Dakwerkers
❍ Domotica
❍ Electro & Telecom
❍ Gevelwerken
❍ Glaswerken
❍ Grondwerken
❍ Infrastructuurwerken
❍ Installateurs
❍ Isolatiewerken
❍ Kachels
❍ Lekdetectie

❍ Magazijninrichting
❍ Metaalwerken
❍ Metsel- en Voegwerken
❍ Open haarden
❍ Poorten
❍ Proefboren en (beton)boren
❍ Reiniging gebouwen
❍ Schilders
❍ Schrijnwerkers
❍ Sierschouwen
❍ Sloop- en Ruimwerken
❍ Stellingbouw licht & geluid
❍ Stukadoors
❍ Tuinafscheidingen
❍ Tuinarchitectuur
❍ Veranda’s
❍ Vloerders
❍ Zonweringen
❍ Zwembaden

www.bouwsectorgids.be
BOUWUNIE Limburg vzw | Maastrichtersteenweg 254 bus 3 | 3500 Hasselt
verenigt de zelfstandigen en kmo’s uit de diverse deelsectoren van de bouw in één
sterke unie en is aangesloten bij UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

