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ZICH INFORMEREN! EEN UITDAGING VOOR IEDEREEN, PREVENTIEADVISEURS, BRANDWEER,  

FABRIKANTEN EN INSTALLATEURS  
Een quasi unieke schat aan informatie op het gebied van brand- en diefstalpreventie. 

 

OPTIE 1 « EXPERT » FORMULE: VOLLEDIGE AANBIEDING 

«Expert» Formule: € 249,00 excl. BTW  
Het abonnement dat de grondige verwerking van een vakblad combineert met de 
verspreiding van een elektronische nieuwsbrief - weerspiegeling van de actualiteit- en 
et de toegang tot online informatiebronnen. 

 De nieuwsbrieven Fire & Security Alert; 

 Het vakblad Fire & Security Alert Magazine; 
 Toegang tot de bibliotheek en haar collecties; 
 Bijstand van het documentatiecentrum en mogelijkheid tot vragen stellen; 
 Gepersonaliseerde toegang tot het gedeelte “Abonnees” van www.ANPI.be: 

o Wetteksten betreffende brand- en diefstalbeveiliging; 
o Nieuwe publicaties van ANPI o.a. de dossiers DTD ANPI en NTN ANPI; 

o Raadpleging van de DTD ANPI en NTN ANPI collecties; 

o Een selectie van artikels uit Fire & Security Alert Magazine; 
o Een selectie van “Leerzame branden”; 
o De Guide Lines CFPA-Europe brand, diefstal, en natuurrisico’s; 
o Documentcontrole op de nieuwe documenten van de bibliotheek 
o Toegang in avant-première van bepaalde publicaties; 

• 15 % korting op de studiedagen en seminaries van ANPI; 
• 15 % korting op de prijs van de ANPI publicaties.  

 

OPTIE 2 « + » FORMULE: HET BELANGKRIJKSTE ONLINE 

“+” Formule : € 139,00 excl. BTW  
De voordelen van een professioneel documentatiecentrum en de toegang tot online 
documentatie: 

 De nieuwsbrieven Fire & Security Alert; 

 Toegang tot de bibliotheek en haar collecties; 
 Bijstand van het documentatiecentrum en mogelijkheid tot vragen stellen; 
 Beperkte toegang tot de ruimte «Abonnees» van www.ANPI.be:  

o De wetteksten, een selectie van «Leerzame branden», documentcontrole;  
 15 % korting op de studiedagen en seminaries van ANPI; 
 15 % korting op de prijs van de ANPI publicaties.  

 

OPTIE 3 FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE - NEWSLETTER 

Fire & Security Alert Magazine et Newsletter: € 109,00 excl. BTW * 
De praktische en analytische verwerking van een vakblad op papier gekoppeld aan een 
elektronische nieuwsbrief die de actualiteit volgt. 
 

SPECIALE AANBIEDINGEN - HULPVERLENINGSZONEs 

“Expert Brandpreventie” Formule: € 124,00 excl. BTW 
Speciale aanbieding van de "Expert"-Formule voor de hulpverleningszones, diefstal 
preventieadviseurs (dpa's) en brand preventieadviseurs. (bpa). 
Fire & Security Alert Magazine: 109, 00 €* excl. BTW/30 exemplaren max. per 

leveringsadres. 
  

http://www.anpi.eu/
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U hebt toegang tot 3 abonnement formules aangepast aan uw behoeften. 

 

Kies de formule die bij u past! 

 

Inbegrepen diensten Expert Formule « + » Formule  
FSA MAGAZINE  
+ Nieuwsbrief 

Fire & Security Alert Magazine met DTD ANPI en NTN ANPI 
   

Fire & Security Alert Nieuwsbrief 
   

Toegang tot de bibliotheek en haar collecties 
   

Documentaire bijstand (onderzoek in de databases) 
   

Expert vragen / antwoorden 1 
   

Gepersonaliseerde toegang tot de ruimte «Abonnees» op www.ANPI.be 
met o.a.: 

   

 - de collectie van de dossiers DTD ANPI 
   

 - de collectie van de nota’s NTN ANPI 
   

 - de raadpleging van een selectie  « Leerzame branden » 
   

 - de raadpleging van artikels getekend of uitgegeven door ANPI 
   

 - documentcontrole 
   

 - de raadpleging van hoofdartikels uit F&S Alert Magazine 
   

 - de Guide Lines CFPA-E – Brand 
   

 - de Guide Lines CFPA-E - Diefstal 
   

 - de Guide Lines CFPA-E – Natuurrisico’s 
   

 - de raadpleging van de wetgeving  
   

Jaarlijks deposito van € 30 voor onkosten (kopieën /vragen) 
   

15 % korting op studiedagen en seminaries van ANPI 
   

15 % korting op de ANPI publicaties behalve F&S Alert Magazine 
   

25 % korting op een extra abonnement F&S Alert Magazine2 
   

Prijs excl. BTW € 249 € 139, € 109 

 

                                       
1 De aanvragen moeten echter voldoen aan de doelstellingen van veiligheid en preventie van ANPI. De antwoorden van het 
documentatiecentrum worden gegeven met een informatieve bedoeling en mogen onze activiteiten inzake inspectie, audit, testen of 
certificatie niet vervangen.  
2 Cf. leaflet Fire & Security Alert Magazine -abonnementsvoorwaarden. 

http://www.anpi.eu/
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TERUG TE STUREN PER E-MAIL NAAR DOCUMENTATION@ANPI.BE OF PER FAX: +32 10 47 52 70 

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

 

Ja, ik abonneer mij op:  
 

 OPTIE 1 De «Expert» Formule tegen de prijs van € 249,00 excl. BTW.  

 OPTIE 2 De « + » Formule tegen de prijs van € 139,00 excl. BTW.  

 OPTIE 3 « Fire & Security Alert Magazine & Nieuwsbrief » tegen de prijs van € 109,00 excl. BTW. 

 AANBIEDING De "Expert brandpreventie" Formule tegen de prijs van € 124 excl. BTW  

(voorbehouden hulpverleningszones) 
Ik noteer: 

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

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: .............................................................   Taal: Nederlands / Frans 

Leveringsadres: 

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

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

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

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

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

e-mail: ..........................................................................................................................................................  

 
Datum: 
 

 
Handtekening: 
 
 

GDPR: U kunt het beleid van ANPI vzw raadplegen op  https://www.anpi.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming  
 
 Ja, ik geef ANPI toestemming om me op de hoogte te houden van zijn activiteiten. 

 
 
 
 

 

Inschrijvings-
formulier 2019 

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