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Blijf geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het vlak van preventie en bescherming tegen brand en diefstal!  
Volg de actualiteit op het vlak van de Europese, federale of regionale wetgevingen en normalisatie, die voor u 
belangrijk zijn, zonder zelf alle officiële publicaties te moeten raadplegen. 
 

WE STELLEN UW VOOR:  
 

Een elektronische nieuwsbrief die de reglementaire actualiteit op de voet volgt. 
Een magazine dat 4 keer per jaar verschijnt en: 

• technieken, reglementen en praktische instrumenten diepgaand analyseert, onder de vorm van artikelen en 
dossiers; 

• brand- en diefstalpreventie grondig bestudeert, onder het tweeledig aspect, actualiteit en achtergrondonderzoek; 
• voor het grotere plaatje bekijkt en voor het benadrukken van belangrijke informatie zorgt die in de nieuwsbrief 

aangekondigd wordt; 
• een dossier bevat (Technisch Dossier of Technische Nota); 

• op papier en elektronisch gepubliceerd wordt; 
• beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. 
Voor onze « Expert »-geabonneerden, een privé-luik op www.anpi.be, in het Nederlands en in het Frans. 
 

ABONNEMENTEN 2023 
 

- De abonnementen lopen van 1 januari tot en met 31 december 2023 en worden automatisch verlengd voor het 
volgende jaar, tenzij vóór 31 december van het lopende jaar schriftelijke opzegging bij ANPI. 

 
"EXPERT"-FORMULE, EEN COMPLEET AANBOD: € 339 excl. BTW  per e-mail adres – Bevat: 
• De Fire & Security Alert nieuwsbrief; 
• Het kwartaaltijdschrift Fire & Security Alert Magazine op papier; 
• Bijstand voor documentopzoekingen en vragen & antwoorden; 
• Gepersonaliseerde toegang tot het « Abonnees »-luik op de website www.anpi.be – bevat o.a.: 

o Wetteksten i.v.m. bescherming tegen brand en diefstal; 
o De nieuwe ANPI-publicaties o.a. de ANPI DTD’s en NTN’s; 
o De collectie Fire & Security Alert Magazine (vanaf 2022) online raadpleegbaar  
o De collectie van ANPI DTD’s en NTN’s; 

o Een selectie van door ANPI gepubliceerde artikelen; 
o Een selectie van “Leerzame branden”; 
o De CFPA Europe Guidelines over brand, diefstal en natuurrisico’s; 

• Korting van 15% op ANPI-studiedagen en webinars; 
• Korting van 15% op de prijs van ANPI-publicaties (behalve op abonnementen). 
 

FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE – NEWSLETTER: € 145,00 excl. BTW per e-mail adres 
De unieke combinatie van onze elektronische nieuwsbrief en het kwartaaltijdschrift! 

• Een samenhangend geheel van informatie-instrumenten; 

• Feedback van onze betrokkenheid bij de normalisatiecommissies; 

• Deskundigheid in het veld en erkende knowhow op het gebied van testen, inspecties en certificering. 
 

SPECIALE AANBIEDINGEN – HULPVERLENINGS- EN POLITIEZONES 
"Expert Zones” formule: € 169,00 excl. BTW 
"Expert"-formule voorbehouden voor hulpverleningszones, politiezones, DPA (diefstalpreventieadviseurs) en BPA 

(brandpreventieadviseurs). 
Fire & Security Alert Magazine: € 145,00 excl. BTW / max. 30 exemplaren per leveringsadres. 

 

 

 

 

http://www.anpi.eu/
http://www.anpi.be/
http://www.anpi.be/


1 

 

Granbonpré 1 ● Parc scientifique Fleming ● B-1348 Louvain-la-Neuve 
www.anpi.eu ● info@anpi.eu 

  

Normalisatie 

Informatie 

Laboratoria 
Inspectie 

Certificatie 

Fire & Security Alert 
ABONNEMENTEN 

 2020 

ABONNEMENTEN 

2023 
 

STUUR UW BESTELBON  NAAR DOCUMENTATION@ANPI.BE  

OF VUL HET IN OP WWW.ANPI.BE 
Elke inschrijving geldt als bestelling en geeft aanleiding tot facturatie. 

Ja, ik abonneer mij op:  

 De “Expert”-formule tegen de prijs van € 339,00 excl. BTW.  
 De “Fire & Security Alert Magazine & Nieuwsbrief” tegen de prijs van € 145,00 excl. BTW. 
 De "Expert Zones" Formule tegen de prijs van € 169,00 excl. BTW (voorbehouden aan hulpverlenings- en 
politiezones). 
 “Fire & Security Alert Magazine Hulpverleningszones” (30 exemplaren) tegen de prijs van € 145,00 excl. BTW. 

 
Taalkeuze voor het Magazine en de Nieuwsbrief:      Nederlands             Frans  
 
Ik noteer dat: 

• het abonnement jaarlijks automatisch hernieuwd wordt indien het niet schriftelijk wordt opgezegd vóór 31 december van 
het lopende jaar. 

 

Ik vul hiervoor onderstaand formulier in 
(De eventuele promotievoorwaarden zijn enkel geldig binnen de van te voren meegedeelde limieten en termijnen. Indien deze 

niet nageleefd worden, wordt geen enkele korting toegestaan en wordt automatisch het volledige tarief gefactureerd). 
 

Facturatieadres: 

Referentie van uw bestelbon:.........................................................................................................................  

Bedrijf:  ............................................................    Activiteitensector: .............................................................  

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

Straat: ...............................................................   nr.:  ................................. bus: .......................................  

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

Tel.:  .................................................................   Fax: ...............................................................................  

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

BTW-nr: ............................................................. 

Leveringsadres: 

Bedrijf: .........................................................................................................................................................  

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

Functie: ........................................................................................................................................................  

Straat: ...............................................................   nr:  .................................. bus: .........................................  

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

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

 

Datum en handtekening: 

 
GDPR: U kunt het Privacy-beleid van ANPI vzw raadplegen op https://www.anpi.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming. 

http://www.anpi.eu/
https://www.anpi.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming

