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EVENEMENTEN PER 

JAAR

120+ CCI 

40.000+ LEDEN

 

 

 

 

 

 
De missie van de Franse Kamer van Koophandel is het bevorderen van de 

handel tussen Frankrijk en Nederland, door Franse en Nederlandse 

bedrijven te begeleiden in hun groei en ontwikkeling.  

Onze dienstverlening - van commerciële ondersteuning tot recruitment en 

een HR service - begeleidt bedrijven in respectievelijk Nederland en 

Frankrijk. Daarnaast speelt onze Business Club een belangrijke rol in het 

versterken van de Frans-Nederlandse relatie in Nederland. 

 

Ons drie-talige en bi-culturele team staat voor u klaar om een succes te 

maken van uw projecten! 

 

 

 

 



    

 

 

De kracht van de Franse Kamer ligt in haar netwerk van meer dan 200 bedrijven, vertegenwoordigd door 

ongeveer 950 contacten. Maak deel uit van dit grote Frans-Nederlandse netwerk van professionals. 

De Franse Kamer in Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk (meer dan 120 Franse Kamers in 

93 landen). Dankzij de online ledenlijst van ons wereldwijde netwerk, kunt u leden vinden en zelf gevonden 

worden. 

Door lid te worden, profiteert u van een grote zichtbaarheid via onze website, social media en nieuwsbrieven. 

U kunt ook een evenement organiseren of sponsoren om uw bedrijf te presenteren en uw expertise en 

activiteiten aan onze leden te laten zien. 

De Franse Kamer organiseert een twintigtal evenementen per jaar in verschillende vormen: cocktails, ronde 

tafels, diners, seminars, ontbijtsessies; dit zijn allemaal mogelijkheden om uw netwerk uit te breiden en 

informatie uit te wisselen met elkaar. 

Het uitgebreide netwerk van de Franse Kamer stelt u in staat om potentiële klanten en zakenpartners te 

ontmoeten. Ons team staat voor u klaar om u te begeleiden in de ontwikkeling van uw bedrijf. 

Als essentieel platform voor de Frans-Nederlandse handel ontvangt de Franse Kamer veel verzoeken van zowel 

onze leden als van bedrijven die (nog) geen lid zijn. Ons team stuurt deze verzoeken door naar onze leden met 

de gevraagde expertise en ervaring. Dit is een kans voor u om uw klantportefeuille uit te breiden. 

Onze evenementen bieden een ideaal platform om uw standpunten en ervaringen uit te wisselen met andere 

leden. Vergroot uw kennis en ervaring via uw contact met andere professionals. 

Met uw lidmaatschap kunt u profiteren van de expertise, de kennis en het brede netwerk van het bi-culturele 

team van de Franse Kamer. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u bij de ontwikkeling van uw netwerk.  
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20% 15% 10% 10%

€ 2.422 € 1.057 € 569 € 229

 

http://www.cfci.nl/
mailto:n.abraini@cfci.nl


   

 

 

 

 

 

 

Directeur  

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  

   

Algemeen Directeur 

Sylvie Craenen 

+31 (0)20 562 82 10 

s.craenen@cfci.nl 

 

Adjunct-Directeur 

Florian Carquillat 

+31 (0)20 562 82 14 

f.carquillat@cfci.nl   

 

Hoofd Commerciële 

dienstverlening 

Herwin de Boer 

+31 (0)20 562 82 04 

h.deboer@cfci.nl   

 
Hoofd Ledennetwerk & 

Evenementen 

Noémie Abraini 

+31 (0)20 562 82 17 

n.abraini@cfci.nl 

 

 

Recruitment Consultant 

Sarah Haïlé-Fida 

+31 (0)20 562 82 00 

s.hailefida@cfci.nl 

 

 

 

Project Manager 

Lineda Sahi 

+31 (0)20 562 82 15 

l.sahi@cfci.nl   

 

Franse Kamer van Koophandel onderhoudt nauwe banden met het Franse bedrijfsleven in Nederland en het 

Nederlandse bedrijfsleven in Frankrijk. De Franse Kamer wordt gesteund door managers van deze bedrijven 

die vaak ook buitenlandse handelsadviseurs zijn. Deze bedrijven vormen het « Comité de Patronage » van de 

Franse Kamer van Koophandel: 

Commercieel Medewerker 

Mira Van Kuijeren 

+31 (0)20 562 82 17 

m.vankuijeren@cfci.nl 

 

 

mailto:s.craenen@cfci.nl
mailto:f.carquillat@cfci.nl
mailto:h.deboer@cfci.nl
mailto:n.abraini@cfci.nl
mailto:l.sahi@cfci.nl
mailto:n.abraini@cfci.nl


   

 

⃞   PATRONAGE LIDMAATSCHAP     €     2.422 

⃞   BEDRIJVEN LIDMAATSCHAP  (10 of meer werknemers)  €     1.057 

⃞  MKB LIDMAATSCHAP  (Minder dan 10 werknemers)  €        569 

⃞   INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP     €        229 

 

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

VESTIGINGSADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

BOITE POSTALE:……………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

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

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

TEL:………………………………………………………………..…. EMAIL. : ………………..………………………………………………………….. 

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. U kunt deze informatie op uw ledengebied te allen tijde wijzigen. 

 

 



   

 

  

 

CEO    NAAM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

CFO   NAAM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

H.R DIRECTOR  NAAM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

COMMUNICATION/  NAAM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

MARKETING 

 

 

 

 

GEGEVENS 2e CONTACTPERSOON 

 

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

FUNCTIE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

GEGEVENS 3e CONTACTPERSOON 

 

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

FUNCTION:………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

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

 

 

 

 

GEGEVENS 4e CONTACTPERSOON 

 

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

FUNCTION:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

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

 

 

 
Ronde tafels: De Franse Kamer organiseert ronde tafels met diverse thema’s. Wilt u onderstaande gegevens invullen, zodat 

wij de juiste persoon hiervoor te kunnen uitnodigen. 

 
 

 

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. U kunt deze informatie op uw ledengebied te allen tijde wijzigen. 

 

 



   

 

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 2020.  

 
 

 

BNP PARIBAS S.A. The Netherlands 

BIC: BNPANL2A 

IBAN: NL05 BNPA 02276549 86 
 

 

NB: De jaarlijkse contributie moet vóór 31 januari worden voldaan. In geval van een abonnement 

in de loop van het jaar moet het jaarabonnement binnen een maand na ontvangst van de factuur 

worden betaald. 

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. 

 

 
 

 


