NEDERLAND EN FRANKRIJK
EEN STERKE ECONOMISCHE RELATIE
Frankrijk en Nederland onderhouden nauwe handelsbetrekkingen met elkaar, die worden ondersteund door
een gunstig economisch klimaat.

Handel tussen Frankrijk en Nederland: 38,6 miljard in 2020 en 42,8 miljard in 2019.
Nederland is voor Frankrijk de 8e afnemer (3,8% van de export) en de 7e leverancier (4,6% van de import).
In 2020 was Nederland met 193,6 miljard euro het op een na grootste gastland voor Franse investeringen.
Frankrijk is voor Nederland de 3e afnemer (7,7% van de export) en de 6e leverancier (3,5% van de import).

De Nederlandse aanwezigheid in Frankrijk

Franse aanwezigheid in Nederland

Ongeveer 1.000 Nederlandse bedrijven zijn aanwezig in
Frankrijk, waar meer dan 190.000 mensen werken.
(Eurostat)

Ongeveer 843 dochterondernemingen van Franse
bedrijven hebben ongeveer 137.000 mensen in dienst.
(Eurostat)

Maak deel uit van het Frans-Nederlandse netwerk
door lid te worden!

DE FRANSE
KAMER IN
CIJFERS

DE FRANSE KAMER VAN
KOOPHANDEL
De missie van de Franse Kamer van Koophandel is het bevorderen van de
handel tussen Frankrijk en Nederland, door Franse en Nederlandse bedrijven

1979
OPRICHTING

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.

200
BEDRIJFSLEDEN

Ons drie-talige en bi-culturele team staat voor u klaar om een
succes te maken van uw projecten!

3
750
CONTACTEN

± 20
EVENEMENTEN PER
JAAR

1 WERELDWIJD
NETWERK
126+ CCI
36.000+ LEDEN
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Maak deel uit van het Frans-Nederlandse netwerk
door lid te worden!

1 – Breid uw netwerk uit
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.

2 – Betreed ons wereldwijde netwerk
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.

3 – Vergroot de naamsbekendheid van uw bedrijf
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.

4 – Neem deel aan ons gevarieerde aanbod aan evenementen
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.

5 – Breid uw activiteiten uit en vind de juiste partners
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.

6 – Doorsturen van potentiële klanten
Als essentieel platform voor de Nederlands-Franse handel krijgt de Kamer veel verzoeken van zowel haar leden
als van externe bedrijven. Indien ons team niet over deze deskundigheid beschikt, zal het deze verzoeken
doorverwijzen naar specialisten op dit gebied. Dit is dus ook een kans voor u om uw klantenportefeuille uit te
breiden.

7 – Doe kennis en ervaring op en deel uw eigen expertise
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.

8 – Ons drietalige team staat voor u klaar
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.

CCI FRANCE PAYS-BAS 2022 ©

4

Maak deel uit van het Frans-Nederlandse netwerk
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Bedrijfslid

MKB Lid

≥ 10
werknemers

< 10
werknemers









Ongelimiteerd

4

2

1

Ronde Tafels C level



Naargelang
beschikbaarheid

Thematische Ronde Tafels







Voor-uitnodiging voor de evenementen waar
gelimiteerde plaatsen zijn
Invitation pour un Exclusive Event
pour 2 personnes/entreprise



Patronage
Lid

ZZP
Lid

EVENEMENTEN
Uitnodiging voor al onze cocktails | seminars
Aantal toegestane genodigden per evenement



ZICHBAARHEID & NAAMBEKENDHEID
Toegang tot onze ledenlijst









*Naam van uw bedrijf in onze ledenlijst









Presentatie van nieuwe leden tijdens één van
onze cocktails







**Mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren
via een artikel op onze website en social media







** Geschreven of mondeling interview (1x/jr)







1 x per maand

1 x per
trimester

1x per
semester

1x per jaar









20%

15%

10%

10%

€ 2.483

€ 1.083

€ 583

€369

** Nieuws over uw bedrijf : op onze website en
via social media
Membership CAPA
Club Affaires Paris Amsterdam





PERSOONLIJKE SERVICE
**Gebruik van werkplek op het kantoor van de
Franse KvK (max 1 dag per maand)
Korting op de communicatie service van de
Franse KvK

LIDMAATSCHAPSFEE
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Maak deel uit van het Frans-Nederlandse netwerk
door lid te worden!

Voldoen bovenstaande categorieën niet aan uw situatie ?
Neem contact op met Noémie Abraini: n.abraini@cfci.nl
*De onder Evenementen beschreven privileges kunnen variëren afhankelijk van de geldende sanitaire
maatregelen. De CCI France Pays-Bas kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beperkingen
in verband met deze regels.
** Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met Noémie Abraini - n.abraini@cfci.nl

PATRONAGE COMITÉ
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:
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ONS TEAM TOT UW DIENST
Directeur

Directeur
Sylvie Craenen
+31 (0)20 562 82 10
s.craenen@cfci.nl

Manager Business Club
Noémie Abraini
+31 (0)20 562 82 17
n.abraini@cfci.nl

Hoofd commerciële
afdeling
Florian Carquillat
+31 (0)20 562 82 14
f.carquillat@cfci.nl

Recruitment Specialist
Sarah Haïlé-Fida
+31 (0)20 562 82 00
s.hailefida@cfci.nl

De Franse Kamer in beelden (in het Frans)
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Hoofd
Ondersteuning
bedrijven
Herwin de Boer
+31 (0)20 562 82 04
h.deboer@cfci.nl

Project Manager
Lineda Sahi
+31 (0)20 562 82 15
l.sahi@cfci.nl

Maak deel uit van het Frans-Nederlandse netwerk
door lid te worden!

INSCHRIJFFORMULIER
CONTRIBUTIE (exc. BTW)
⃞

PATRONAGE LIDMAATSCHAP

⃞

BEDRIJVEN LIDMAATSCHAP (10 of meer werknemers)

⃞

MKB LIDMAATSCHAP (Minder dan 10 werknemers)

⃞

ZZP LIDMAATSCHAP

€

2.483
€ 1.083
€
583
€

369

CONTACTGEGEVENS BEDRIJF
BEDRIJFSNAAM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VESTIGINGSADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
POSTCODE: …………....…………………………….………..…… STAD : ..………..……………………………….…………………………………
BOITE POSTALE:…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
POSTCODE: …………………………………………………………. STAD :…………..………………………………………………………………….
LAND:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
TEL:………………………………………………………………..…. EMAIL. : ………………..…………………………………………………………..
WEBSITE :…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………
AANTAL MEDEWERKERS:………………………………………………………….……………………………………………………………………
SECTOR :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………....

GEGEVENS 1e CONTACTPERSOON
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….
FUNCTIE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
TEL.: …………………………………………………………………... E-MAIL:……………………………………………………………………………

⃞ Ik accepteer dat mijn contactgegevens worden gepubliceerd in de online ledenlijst en toegankelijk zijn voor alle leden
van de Franse Kamer van Koophandel. U kunt deze informatie op elk gewenst moment wijzigen en aanvullen in uw
ledengedeelte.
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GEGEVENS 2e CONTACTPERSOON
NAAM:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
FUNCTIE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .……………………………………………………………………….…

⃞ Ik accepteer dat mijn contactgegevens worden gepubliceerd in de online ledenlijst en toegankelijk zijn voor alle leden van de Franse Kamer
van Koophandel. U kunt deze informatie op elk gewenst moment wijzigen en aanvullen in uw ledengedeelte.

GEGEVENS 3e CONTACTPERSOON
NAAM:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
FUNCTIE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .……………………………………………………………………….…

⃞ Ik accepteer dat mijn contactgegevens worden gepubliceerd in de online ledenlijst en toegankelijk zijn voor alle leden van de Franse Kamer
van Koophandel. U kunt deze informatie op elk gewenst moment wijzigen en aanvullen in uw ledengedeelte.

GEGEVENS 4e CONTACTPERSOON
NAAM:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
FUNCTIE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .……………………………………………………………………….…

⃞ Ik accepteer dat mijn contactgegevens worden gepubliceerd in de online ledenlijst en toegankelijk zijn voor alle leden van de Franse Kamer
van Koophandel. U kunt deze informatie op elk gewenst moment wijzigen en aanvullen in uw ledengedeelte.

Ronde tafels (privilege Patronage leden): De Franse Kamer organiseert ronde tafels met diverse thema’s. Wilt u
onderstaande gegevens invullen, zodat wij de juiste persoon hiervoor te kunnen uitnodigen.

CEO

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

CFO

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

H.R DIRECTOR

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

COMMUNICATION/
MARKETING

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

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.
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ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
Na ontvangst van het lidmaatschapsformulier wordt u een factuur voor het lidmaatschapsgeld van het lopende
jaar toegestuurd.
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 2022 + factuur nummer.

BNP PARIBAS S.A. The Netherlands
BIC: BNPANL2A
IBAN: NL05 BNPA 02276549 86

VERLENGING EN OPZEGGING
→
→
→
→

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden.
De facturen worden in september of november verstuurd.
Het lid heeft de mogelijkheid om zijn lidmaatschap op te zeggen.
Voor elke opzegging dient de CCI Franse Kamer van Koophandel vóór 30 juni (met ingang van 1/09) of vóór
30 oktober (met ingang van 01/01) een schriftelijke kennisgeving te ontvangen.
→ Alle facturen dienen binnen 30 dagen te worden betaald. Bij het niet-betalen op de vervaldag wordt het
verschuldigde bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% bij wijze van forfaitaire en
onherleidbare schadevergoeding.
→ Voor elke opzegging die in de loop van het jaar plaatsvindt, blijft de bijdrage voor het jaar verschuldigd.

HANDTEKENING:
DATUM: ………….…………………………………………………………
PLAATS: ................................................................................
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