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Wij nodigen u graag uit voor onze eindejaars Business Club. Samen met BMW en CERTIPOWER laten 

wij u kennis maken met de fiscaliteit en de nieuwe wetgeving rond elektrische wagens en de 

bijhorende laadmogelijkheden. 

Een unieke kans om een inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden die ons allen ter 

beschikking staan op het gebied van elektrische auto’s en hun oplaadmogelijkheden. Onze 2 sprekers 

zullen ons helpen de diversiteit en de impact van deze nieuwe trends beter te begrijpen. 

Noteer de datum 30 november alvast in uw agenda, meer informatie volgt binnenkort. 

                                 

 

 

40 leveranciers, 185 bezoekers, het evenement van de maand oktober! 

Bedankt NAMUR OTP: de eerste roadshow, in samenwerking met BAPP, was een succes .De aanwezige 

leveranciers konden hun laatste nieuwigheden in textiel , promotionele objecten en nieuwste 

druktechnieken presenteren . We kijken alvast uit naar de editie van volgend jaar.     

                                                   

NAMUR OTP - EEN SUCCES VOOR EEN EERSTE BIJEENKOMST 

                                                 

    BUSINESS CLUB – DERDE EDITIE - 30 NOVEMBER – GROENE MOBILITEIT  



 

 

 

 

Ulrik Heidbuchel, bestuurslid van BAPP, Managing Director van Premium Partners en in die 

hoedanigheid lid van het Global Executive Network, heeft de eerste officiële bijeenkomst van het 

GXN bijgewoond in Barcelona. 

Het doel van de GXN is om personen uit de sector uit VS, Azië, Europa, etc.. samen te brengen. 

Er waren afvaardigingen van leveranciers, distributeurs en associaties. 

De groep bespreekt onderwerpen zoals duurzaamheid, marktonderzoeken, integraties, trends etc…  

Het was ook de gelegenheid om de samenwerking met de andere associaties terug op te starten.  

PPP, BAPP en GWW waren vertegenwoordigd en zullen de samenwerking dit jaar nog opstarten. 

  

 

 

  

 

 

Zoals elk jaar heeft Deloitte Consulting, in overleg met BAPP, ons alle informatie betreffende de fiscale 

aftrekbaarheid van uitgaven toegezonden.  

U krijgt toegang tot deze up-to-date informatie met de volgende link en uw login. 

Nog geen login: vraag deze nu aan bij info@bapp.be 

https://www.bapp.be/nl/bapp-nl-protected/partnerships/ 

      GXN, 1st meeting Barcelona, 25-26-27 september 2022 

 

 

Ulrik Heidbuchel, membre du conseil d’administration de BAPP, directeur général de Premium 

Partners et, à ce titre, membre du Global Executive Network, a assisté à la première réunion 

officielle du GXN à Barcelone. 

Le but du GXN est d’attirer des personnes des États-Unis, d’Asie, d’Europe, etc. rassembler de 

notre industrie. Il y a une délégation de fournisseurs, de distributeurs et d’associations. 

Le groupe discute de sujets tels que la durabilité, les études de marché, les intégrations, les 

tendances, etc.  

C’était aussi l’occasion de relancer la collaboration avec les autres associations. PPP, BAPP et 

GWW étaient représentés et commenceront la collaboration cette année. 

 

           FISCALE AFTREKBAARHEID – DELOITTE CONSULTING  
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