
 

 

 

 

 

 

                                    

Wij nodigen u uit op de 2de BAPP Business Club op woensdag 20 april in het Holiday Inn Gent. 

Gezien het grote succes van zijn lezing afgelopen december, komt Herman Konings een ander aspect 

van verandering presenteren: We, Myself & AI.  

Een boeiend, actueel onderwerp dat uw ogen zal openen voor nieuwe toekomstperspectieven en u 

de gelegenheid biedt elkaar in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten. Een evenement dat u niet mag 

missen! 

U ontvangt binnenkort alle details over het programma en het inschrijvingsformulier. 

 

Comment vont-elles devoir s’adapter ? 

  

  

Gezien de moeilijke gezondheidssituatie  heeft de PSI besloten de beurs die voor eind april 2022 was 

gepland, af te gelasten. 

De volgende PSI beurs vindt plaats van 10 tot 12 januari 2023 in Düsseldorf.     

 

                    SAVE THE DATE – BUSINESS CLUB – 20 APRIL 2022  

            HOLIDAY INN GENT – 17 u  - HERMAN KONINGS  

                                         26 AOUT 2022 

PSI 2022 GEANULEERD – GEPLAND VAN 10 tot 12 januari 2023 



 

 

 

 

 

Solidariteit is geen loos word! Dit werd bewezen toen Ippag om humanitaire hulp voor Oekraïne 

vroeg. Onze leden en niet-leden uit de promotionele sector hebben met groot enthousiasme 

gereageerd. 

Wij verwelkomen ook de initiatieven van onze leden-leveranciers, Plastoria , Giving , bws ,Pf  … en 

ook van onze leden adviseurs ,  Skyo , Sobelpu , B&O , Ramblaz , … 

 En zo vele anderen die hun hulp aan het Oekraïense volk hebben aangeboden. 

HARTELIJK DANK AAN ALLE  

        

 

 

 

De aanpassing van de Auvibel-tarieven zal van toepassing zijn vanaf 01 april 2022 - gelieve hiermee 

rekening te houden bij uw volgende offertes en aangiftes!  

Dit zijn de nieuwe tarieven voor de belangrijkste producten uit onze sector: 

1° 2,50 euro voor MP3-spelers/MP4-spelers; 

2° 4,00 euro voor mobiele telefoons met een MP3- en/of MP4-functie; 

3° 4,00 euro voor tabletten; 

4° 5,00 euro voor externe harde schijven; 

5° 4,00 euro voor consumentencomputers  

6° 1,00 euro voor USB sleutels; 

7° 1,00 euro voor geheugenkaarten; 

8° 1,00 euro voor elektronische lezers; 

9° 2,50 euro voor consumentenprinters en multifunctionele printers; 

AANPASSING AUVIBEL TARIEVEN– VANAF 01 APRIL             

Volgens de in januari 2022 aangekondigde wijzigingen 

 

                             STEUN OEKRAINE : STERKE MOBILISATIE 

               HARTELIJK BEDANKT ! 



 

 

10° 6,00 euro voor toestellen met geïntegreerde media; 

11° 4,00 euro voor Set-Top-Boxes; 

12° 0,10 euro voor CD's; 

13° 0,20 euro voor DVD's; 

 

 

BAPPverwelkomen 2 nieuwe  dsitributeur leden. 

BAPP verwelkomt 2 nieuwe distributeur leden : 

MADLION   WWW.MADLION.BE   Steenkaai 44  1800 Vilvoorde 

XIMA    WWW.XIMA.BE   Heidestraat 38 1982 Weerde  

 

 

 

 

                     BIJKOMENDE INFORMATIE– NIEUWE  BAPP LEDEN  -  

http://www.madlion.be/
http://www.xima.be/

