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Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
+32 2 206 35 11
www.abh-ace.be

Flanders Investment and Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
+32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.be

Brussel Invest & Export
Louizalaan 500, bus 4
1050 Brussel
+32 2 800 40 00
www.brusselinvestexport.be 

Agence Wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
Saincteletteplein 2
1080 Brussel
+32 2 421 82 11
www.awex.be

Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele 
informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse 
Handel, noch zijn partners (Flanders Investment and Trade, Brussel Invest 
& Export en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen 
en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk 
worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 
deze studie.

 Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

DATUM VAN PUBLICATIE: SEPTEMBER 2014

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: FABIENNE L’HOOST

AUTEUR: KATRIEN VAN LOOCKE

GEDRUKT OP PAPIER MET EEN FSC-LABEL

DEZE STUDIE IS OOK BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN HET  
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL: WWW.ABH-ACE.BE
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