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De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (Franse KvK) is een private stichting met 

bedrijfsleden uit verschillende sectoren.  Al ruim 35 jaar is het haar missie om de handel 

tussen Frankrijk en Nederland te bevorderen en de Frans-Nederlandse zakenrelaties te 

versterken. De Franse KvK ontvangt geen subsidies of andere overheidssteun en wordt 

gefinancierd uit ledenbijdragen en dienstverlening aan bedrijven.  

 

De Franse KvK wordt ondersteund door een Raad van Bestuur bestaande uit 16 directeuren 

van grote bedrijven in Nederland die het boegbeeld vormen van de Frans-Nederlandse 

handel. 

De dienstverlening van de Franse KvK is toegespitst op twee hoofdactiviteiten. Enerzijds 

biedt de Franse KvK verschillende diensten die het Franse bedrijven makkelijker maakt om 

de Nederlandse markt te betreden. Zoals ondersteuning bij het oprichten van een 

dochteronderneming, maar ook domiciliëring en salarisadministratie van personeel in 

Nederland. Tevens biedt de Franse KvK diensten aan op het gebied van marktverkenning, 

zoals het samenstellen van gerichte contactenlijsten, het verrichten van marktonderzoek en 

het begeleiden van klanten tijdens afspraken met potentiële zakenrelaties. 

Anderzijds onderhoudt de Franse KvK haar ledennetwerk door verschillende soorten 

evenementen te organiseren, zoals themaseminars, debatlunches en netwerkborrel. Op die 

manier hebben de 850 professionals die lid zijn van ons netwerk de mogelijkheid om elkaar 

te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en relaties op te bouwen. Ieder kwartaal publiceert de 

Franse KVK de « Club Info », een nieuwsbrief over de activiteiten van de leden en artikelen 

over de afgelopen en komende evenementen. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 Patronage 

lidmaatschap 

Bedrijfs- 

lidmaatschap 

MKB  

lidmaatschap  

Individueel 

lidmaatschap 

→ Kosteloze deelname aan alle netwerkborrels 

van de Franse KvK 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Aantal toegestane collega’s/genodigden per 

evenement  
Onbeperkt 4 2 0 

→ Mogelijkheid om als spreker op te treden bij 

een evenement 
    

→ Mogelijkheid om een evenement te 

organiseren ter promotie van uw bedrijf 
    

→ Kosteloze dienstverlening van de Franse 

KvK bij het organiseren van uw 

netwerkborrel 
    

→ Uitnodiging voor het jaarlijkse Grand Dîner 

de Patronage 
    

 → Korting op de dienstverlening van de Franse 

KvK (banners, mailings, advertenties op 

www.cfci.nl) 
    

→ Vermelding van uw bedrijf op de ledenlijst     

→ Toegang tot de ledenlijst met alle bedrijven 

en contacten 
    

→ Mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren 

op www.cfci.nl en in de nieuwsbrief « Club 

Info » 
    

→ Toevoeging van uw logo en weblink aan de 

slideshow onderaan elke pagina van de 

website van de Franse KvK 
    

→ Vermelding van uw nieuwsberichten en 

evenementen onder het kopje « Nieuws van 

onze Leden »  op de website van de Franse 

KvK 

    

→ Doorverwijzing naar uw bedrijf bij 

(specifieke) informatieverzoeken van 

bedrijven over zakendoen in Nederland / 

Frankrijk. 

    

→ Prioritaire en gepersonaliseerde dienst-

verlening voor iedere aanvraag of verzoek 
    

→ Korting op de verschillende dienst-

verleningen  van de CCI FR-NL voor bedrijven 
20% 10% 10% 10% 

http://www.cfci.nl/


    
 

 

 

De Franse KvK onderhoudt nauwe banden met het Franse bedrijfsleven in Nederland en 

het Nederlandse bedrijfsleven in Frankrijk. De Franse KvK ziet zich actief gesteund door de 

managers van deze bedrijven die vaak ook « Conseiller du Commerce Extérieur » zijn.  Deze 

bedrijven vormen het « Comité de Patronage » van de Franse KvK:   

 
Patronage 

lidmaatschap 

Bedrijfs- 

lidmaatschap 

MKB  

lidmaatschap  

Individueel 

lidmaatschap 

VOOR WIE ? 

Grote 

bedrijven en 

sponsoren 

Bedrijven met 

meer dan 

de 10 

werknemers 

Bedrijven met 

minder dan 

de 10 

werknemers 

Freelancers 

en ZZPers 

CONTRIBUTIE € 2.363 € 1.031 € 555 € 223 



    
 

 

 

 Algemeen Directeur 

Sylvie Craenen 

Tel : +31 (0)20 562 82 10 

s.craenen@cfci.nl 

 

 

 

 Adjunct-Directeur 

Florian Carquillat 

Tel: +31 (0)20 562 82 14 

f.carquillat@cfci.nl 

  Hoofd Ledennetwerk & Evenementen 

Noémie Abraini 

Tel: +31 (0)20 562 82 17 

n.abraini@cfci.nl 

 
 

Hoofd Commerciële dienstverlening 

Herwin de Boer 

Tel: +31 (0)20 562 82 04 

h.deboer@cfci.nl  

  Project Manager 

Cécile de Bakker 

Tel: +31 (0)20 562 82 15 

c.debakker@cfci.nl  

  

mailto:p.schneiders@cfci.nl
mailto:f.carquillat@cfci.nl
mailto:n.abraini@cfci.nl
mailto:h.deboer@cfci.nl
mailto:c.debakker@cfci.nl


    
 

 

→ Yann Toutant, Algemeen Directeur ECONOCOM NEDERLAND 

→ Marcel Guinchard, Oud Algemeen Directeur EUROMASTER 

Voorzitter 

Vicevoorzitter 

→ Jean-Paul Renaux, Oud Algemeen Directeur RENAULT NEDERLAND Vicevoorzitter 

→ Ron Horsmans, Partner MAZARS NEDERLAND Penningmeester 

→ Sylvie Craenen, Algemeen Directeur CCI FRANCE PAYS-BAS  

→ Franck Prillevitz, VP Government & Industry Affairs AIR FRANCE - KLM 

→ Edwin Herskovic, Chief Legal Officer BNP PARIBAS NEDERLAND 

→ Louis Wyers, Managing Director CITROËN & DS NEDERLAND 

→ Gwenaëlle Pennec, Avocate PENNEC LEGAL CONSULTANCY 

→ Jeroen van den Brink, Managing Director PUBLICIS ONE  

→ Jérôme Pannaud, Algemeen Directeur RENAULT NEDERLAND   

→ Stéphanie Moles-Rota, Managing Partner SEMARE 

→ Régis Chancel, General Manager SLOECENTRALE 

→ Remco Groenhuijzen, General Manager SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM 

→ Corinne Vigreux, Managing Director TOMTOM INTERNATIONAL 

→ Olivier van Parys, Managing Director TOTAL NEDERLAND 

→ Thijs Clement, Partner VAN DOORNE 

→ Florence van Rossum, Avocate VAN ROSSUM*GUYON ADVOCATEN 

 

→ H.E. Philippe Lalliot, French Ambassador to the Netherlands (Erelid) 

→ Mathieu Kahn, Chef du service économique AMBASSADE DE FRANCE (Erelid) 

→ Serge Adamowicz, Oud Algemeen Directeur AIR FRANCE NEDERLAND (Erelid) 

→ Aart Heering, Notaris bij HEERING ASSOCIATES (Erelid) 



    
 

 

⃞   PATRONAGE LIDMAATSCHAP      €    2.363 

⃞   BEDRIJFSLIDMAATSCHAP  (Meer dan 10 werknemers)   €     1.031 

⃞  MKB LIDMAATSCHAP  (Minder dan 10 werknemers)    €       555 

⃞   INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP       €       223 

 

BEDRIJFSNAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VESTIGINGSADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

POSTCODE: …………....………………………………..…… STAD: ..………..………………………………………………………………… 

POSTBUS (INDIEN VAN TOEPASSING):……………………………………………………………………………………………………… 

POSTCODE: ……………………………………………………. STAD :…………..………………………………………………………………. 

LAND:………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

TEL.: ………………………………………………………………..…. FAX. : ………………………………………………………………………. 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

WEBSITE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AANTAL MEDEWERKERS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

SECTOR :……………………………………………………………………………………………………………..………....................

....... 

GEGEVENS 1e CONTACTPERSOON 

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………… 

FUNCTIE:…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

TEL.: …………………………………………………………………... E-MAIL:……………………………………………………………………. 

HANDTEKENING: 
 

DATUM: ………….…………………………………………………… 

 

PLAATS: ........................................................................  

 
De Franse KvK behoudt zich het recht voor om bovenstaande informatie in haar ledenbestand op te nemen. Deze lijst is enkel toegankelijk 

voor leden van het netwerk van de Franse KvK. 



    
 

 

 

MKB-leden: 

→ 2 genodigden per evenement (1 extra contact opgeven) 

Bedrijfsleden: 

→ 3 genodigden per evenement (2 extra contacten opgeven) 

Patronageleden: 

→ Onbeperkt aantal genodigden per evenement (neem contact op voor het opgeven van 

meer dan 4 extra contacten) 

 

 

 

 

 

 

  

GEGEVENS 2e CONTACTPERSOON 

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………..…….………................... 

FUNCTIE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….... 

TEL.: ………………………………………………………………… E-MAIL: .…………………………………………………….……………… 

 

 GEGEVENS 3e CONTACTPERSOON 

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………..................……….……………… 

FUNCTIE: ……………………………………………………………………………………………………..………………………..…………….. 

TEL.: …………………………………………….…………………... E-MAIL: .……………………………………………………...…………… 

 

 GEGEVENS 4e CONTACTPERSOON 

NAAM: ……………………………………………………………………..…….………........................……………………………..…..…… 

FUNCTIE: ………………………………………………………………………………..…………………………………………….………….….. 

TEL.: ……………………………………………………………….… E-MAIL: .…………………………………….….……….………………… 

 

 

 

De Franse KvK behoudt zich het recht om bovenstaande informatie in zijn ledenbestand op te nemen en te publiceren. Deze lijst is 

enkel toegankelijk voor leden van het netwerk van de Franse KvK. 

GEGEVENS 5e CONTACTPERSOON 

NAAM: ……………………………………………………………………..…….………........................……………………..……..………… 

FUNCTIE: ………………………………………………………………………………..…………………………………………….………….….. 

TEL.: ……………………………………………………………….… E-MAIL: .……………………………….…….…………….……………… 

 

 

 



    
 

 

Na ontvangst van uw lidmaatschapsdossier, stuurt de Franse KvK een factuur voor de 

contributie voor het lopende jaar.  

AANVRAAG LIDMAATSCHAP  

De Franse KVK behoudt zich het recht voor om aanmeldingen en het type lidmaatschap te 

controleren en in uitzonderlijke gevallen te weigeren. 

DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP  

Een lidmaatschap bij de Franse KvK geldt voor de duur van 1 jaar. Voor lidmaatschappen die 

in de loop van het jaar zijn aangegaan, geldt dat contributie wordt betaald voor de 12 

maanden volgend op de datum van aanmelding.  

BETALING VAN DE CONTRIBUTIE 

→ De betaling van de contributie geschiedt na ontvangst van de factuur, door middel van 

een overboeking. 

→ Overboekingen moeten worden gedaan ten name van: Franse Kamer van Koophandel. 

Onderwerp: Contributie 2019.  

 
 

 

BNP PARIBAS S.A. The Netherlands 

BIC: BNPANL2A 

IBAN: NL05 BNPA 02276549 86 
 

 

NB: De jaarlijkse contributie moet vóór 31 januari worden voldaan. 

VERLENGING EN OPZEGGING 

 

→ Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.  

→ Facturen voor verlenging van het lidmaatschap worden jaarlijks verstuurd in 

november. 

→ Opzeggen van uw lidmaatschap kan schriftelijk vóór 1 november. Uw opzegging gaat 

in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.  

→ Bij opzegging gedurende het lopende jaar blijft de volledige contributie verschuldigd. 

 

  



    
 

 

 



 

 

Stichting Franse Kamer van Koophandel (CCI France Pays-Bas)  

Hogehilweg 16  

NL-1101 CD Amsterdam  

T: +31 (0)20 562 82 00  

F: +31 (0)20 562 82 22  

M: cfci@cfci.nl  

Vertegenwoordigd door Patricia Schneiders-Delvaulx, algemeen Directeur.  

De Stichting Franse Kamer van Koophandel verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen 

zijn. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en respecteren uw privacy. Hieronder beschrijven wij 

in het kort wat wij met uw persoonsgegevens doen.  

Voor alle vragen en verzoeken over uw persoonsgegevens kunt u via e-mail contact met ons opnemen: 

privacy@cfci.nl. 

Gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven: 

De Franse Kamer van Koophandel vraagt u om persoonsgegevens in de onderstaande gevallen: 

• U bent lid van de Franse Kamer van Koophandel: wij verwerken uw naam, adresgegevens, 

telefoonnummer en e-mailadres om met u te communiceren; 

• U neemt deel aan één van onze evenementen: wij verwerken uw naam en e-mailadres om 

met u te kunnen communiceren. Tijdens de evenementen worden er foto’s gemaakt voor 

onze website; 

• U bent klant van de Franse Kamer van Koophandel: wij verwerken uw naam, adresgegevens, 

telefoonnummer en e-mailadres om onze dienstverlening te kunnen aanbieden; 

• U bent abonnee op onze nieuwsbrief: wij verwerken uw naam en e-mailadres om u onze 

nieuwsbrieven te kunnen sturen; 

• Daarnaast verwerken wij naam en adresgegevens, telefoon en e-mailadres van leads, 

prospects en relaties om met u te kunnen communiceren. 

Gegevens die wij verzamelen als u onze website bezoekt 

Wij verzamelen gegevens over de door u bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om de 

inhoud van onze website beter op de wensen van onze bezoekers af te stemmen. Alle informatie is 

anoniem, wij verwerken geen IP adressen.  

De informatie wordt verzameld door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen. Als u 

dat niet wilt, kunt u deze cookies zelf uit uw browser verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies 

voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. In dat geval kan het voorkomen dat 

sommige inhoud van de website niet correct wordt weergegeven. 

mailto:cfci@cfci.nl
mailto:privacy@cfci.nl


    
 

 

Foto's en video-opnamen van onze evenementen 

Tijdens onze evenementen maken wij foto's en videos om het evenement vast te leggen. Deze foto's 

en video-opnamen worden gebruikt voor de verslaglegging aan onze leden en voor de promotie van 

onze evenementen op de website en op sociale media.  De foto's en videos worden niet aan derden 

doorgegeven en wij gebruiken ze niet voor reclamedoeleinden. 

De gegevens die wij verwerken gebruiken wij alleen om met u te communiceren. Wij slaan geen 

gegevens op die te maken hebben met etnische origine, levensbeschouwelijke of politieke 

overtuiging, religie, gezondheid of seksuele geaardheid. 

Opslag 

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en zijn alleen in te zien door onze medewerkers. Alle 

persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving. Voor de verwerking van de gegevens 

(opslag, selectie en mailings) maken wij gebruik van de diensten van derde partijen. Deze organisaties 

voldoen aan alle privacy- en beveiligingseisen die door de Europese wet zijn voorgeschreven: 

• Eudonet voor ons CRM-systeem  

Adres: Avenue Dubonnet 11 | 92400 COURBEVOIE | FRANKRIJK | 

• Mailchimp voor onze mailings  
Adres: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA  

Link naar het Privacy statement van Mailchimp 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  

Uitwisseling van gegevens 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit door de wet wordt geëist of noodzakelijk is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. 

• Het recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. 

• Het recht op vergetelheid: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen, tenzij wij wettelijk 

verplicht zijn om uw gegevens te bewaren 

• Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben 

verzameld in te zien. 

• Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u 

hebben opgeslagen te corrigeren of aan te vullen. 

https://mailchimp.com/legal/privacy


    
 

 

• Het recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens van u te 

verwerken. 

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op 

een menselijke blik bij besluiten. 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u vindt dat wij onzorgvuldig 

met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als u een beroep wilt doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy@cfci.nl. Wij zullen 

u uiteraard wel vragen om u te identificeren voordat wij persoonsgegevens aan u overhandigen. 

Deze privacyverklaring zal regelmatig worden herzien.   

Laatst gewijzigd 5 juni 2018. 

Hogehilweg 16 

NL-1101 CD Amsterdam 

Tél : +31 (0)20 562 82 00 - Fax : +31 (0)20 562 82 22 

@: privacy@cfci.nl - Site: www.cfci.nl 

mailto:privacy@cfci.nl
mailto:privacy@cfci.nl
http://www.cfci.nl/

