ICE – Agence italienne pour le commerce extérieur
Bureau pour la promotion des échanges de l’Ambassade d’Italie
ICE – Italiaans Agentschap voor buitenlandse handel
Kantoor ter bevordering van de handelsbetrekkingen van de Ambassade van Italië
Ufficio di Bruxelles – Bureau de Bruxelles – Kantoor Brussel

LEVERANCIERSREGISTER VAN HET AGENTSCHAP ICE - AGENTSCHAP VOOR DE
PROMOTIE IN HET BUITENLAND EN DE INTERNATIONALISERING VAN DE
ITALIAANSE BEDRIJVEN - KANTOOR TE BRUSSEL
Aanvraagformulier voor inschrijving
Inlichtingen over het bedrijf
Benaming:
Eigenaar/vertegenwoordiger
Juridisch statuut van het bedrijf
Voornaam
Naam

Bedrijfskapitaal (€):

Inschrijvingsnummer Handelsregister
BTW-nummer
NETTO omzetcijfer van de laatste 3 jaar
2015
2016
2017

€
€
€

Maatschappelijke zetel
Gemeente
Postcode
Adres
e-mail

Land
Tel
GSM
website

Adres voor het versturen van documenten in verband met aanbestedingen (indien
verschillend van officieel adres)
Gemeente
Postcode
Adres
e-mail

Land
Tel
GSM
website

Personeel
Aantal tewerkgestelden:

waarvan:
Managers
Administratie
Bedienden
Arbeiders

Kwaliteitscertificaten:

Inschrijving bij bepaalde beroepsgroeperingen

Andere inlichtingen:

Reeds eerder geleverde diensten aan het Agentschap ICE - Kantoor te Brussel of aan
andere diplomatieke instellingen van Italië in België:

Sectoren waarvoor de inschrijving op de leverancierslijst wordt aangevraagd :
(max 2)
Macro-sectoren:
❏
❏
❏
❏
❏

Organiseren van tentoonstellingen en beurzen en aanverwante diensten
Bureelbenodigdheden
Meubilair en kantoormachines
Onderhoud en werken
Technische en administratieve diensten

Sectoren:
Omschrijving van het aanbod voor elke macro-sector waarvoor wordt
ingeschreven, met verwijzing naar Annex 1
❏ Organiseren van tentoonstellingen en beurzen en aanverwante diensten

❏ Bureelbenodigdheden

❏ Meubilair en kantoormachines

❏ Onderhoud en werken

❏ Technische en administratieve diensten

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de politiek inzake het klassement van de
leverancierslijst van het Agentschap ICE en deze te aanvaarden.
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het feit dat de gegevens waarover het
Agentschap ICE beschikt, zullen verzameld en behandeld worden uitsluitend voor de
doeleinden die worden toegelaten en conform zijn aan de richtlijnen van de geldende
wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (UE-verordening 679/2016).

Datum:

Handtekening:

