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(1/2)

Informatie & voorwaarden 

Het ganse jaar door ontvangen wij op onze productiesite in de haven van Antwerpen bezoekers die benieuwd 
zijn naar de werking van BASF. Wat wordt er op onze site geproduceerd? Hoeveel mensen stellen wij te werk? 
Hoe raken onze producten bij de klanten? 

Gedurende een halve dag laten we je kennis maken met ons bedrijf en maken we een rondrit op het terrein. 

Voor wie?

Overheid, beleidsvormers, klanten, vakverenigingen, pers, bedrijven, verenigingen uit de buurt met een interesse 
voor de chemische sector.

Voorwaarden

- Een bezoek kan enkel plaatsvinden op weekdagen tussen 8u en 17u. 
- De groep is maximum 50 personen groot. 
- De aanvraag moet minimum 6 weken op voorhand ingediend worden. 
- De aanvrager stelt zelf enkele mogelijke data voor. 
- Het bezoek is gratis. We vragen echter om zelf een bus te voorzien, die ook wordt ingezet voor de bedrijfsrondit. 
- Het bezoek vindt inhoudelijk aansluiting bij de werking en/of activiteiten van de bezoekersgroep.

Opmerking

Gezien het grote aantal aanvragen, kunnen wij helaas niet anders dan een selectie maken. at doen we op basis 
van relevantie, capaciteit en beschikbaarheid. 

We melden je spoedig terug of het bezoek al dan niet kan doorgaan.

Contact

Els Renders 
Communicatiedienst 
BASF Antwerpen N.V. 
Scheldelaan 600 
2040 Antwerpen 
België
Tel: +32 3 561 25 44
E-mail: communicatiedienst@basf.com



Informatie over groep / Group information

Naam / Name

E-mail

Bedrijf / Company

Telefoon / Phone number

Gsm / Mobile phone

BASF Sales Rep (if applicable)

Gegevens aanvrager / Contact details requester

Aanvraag bedrijfsbezoek BASF Antwerpen  
Request company visit BASF Anterpen
(2/2)

Naam groep / Name company

Achtergrondinfo / Background info

Aantal deelnemers / Number participants

Gewenste datum / Preferred date 

Alternatieve datum / Alternative date

Tijdstip bezoek / Timing

Gewenste taal / Language

Eigen bus / Own bus

Gewenste inhoud / interests

Opmerkingen / remarks

Bezorg dit fomulier ingevuld terug aan communicatiedienst@basf.com. We behandelen je aanvraag zo spoedig mogelijk. 
Please send this form to communicatiedienst@basf.com. We will look into it as soon as possible.
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