
Profiteer gratis en geheel vrijblijvend van alle bovengenoemde voordelen tot 31 maart 2019 door 
onderstaand formulier in te vullen.

House of Khepera
Info@houseofkhepera.com

AFRO Magazine
info@afromagazine.nl

House of Khepera (HoK) en AFRO Magazine gaan samenwerken aan de ‘Black Owned Business di-
rectory’ (BOB), een pagina met Black Businesses uit de gemeenschap in Nederland. Dit betekent 
dat alle bedrijven die zich gratis hebben laten registreren op de BOB database van Hok, automa-
tisch zijn opgenomen op de BOB-pagina van AFRO Magazine. 

Voor één tientje per maand word je niet alleen geregistreerd op de BOB pagina; je geniet ook 
nog van de volgende voordelen:

je bedrijfsnaam met logo overzichtelijk gerangeerd in categorie en stad op de BOB lijst;

bezoekers kunnen de handige kaart gebruiken om jouw BOB te vinden;

maandelijks kans op een artikel ‘In The Spotlight’ over je bedrijf in onze nieuwsbrief, sociale 
media of AFRO Magazine site;

vier keer per jaar een business masterclass;

maandelijks opzegbaar;

flexibele betaling, per maand, per kwartaal of per jaar.

De Black Owned Business directory



Registratie formulier BOB-pagina van Afro Magazine

Algemene gegevens

Uw persoonlijke email             
adres. *

Indien u géén interesse heeft om gebruik te maken van de BOB-pagina voor €10 per maand graag 
alleen de velden met een *invullen.

Opname in de BOB lijst betekent ook dat je de maandelijkse nieuwsbrief van AFRO Magazine ook 
ontvangt. Ga je daar akkoord mee?             ja         nee 

Naam van uw bedrijf.*           

Uitgebreide omschrijving                                                    
van uw bedrijf.

In welke categorie            
hoort uw bedrijf?*

De url van uw website.

Als u gebruik maakt van social media, graag alle links van uw bedrijfspagina’s hieronder vermelden. 
Graag uw logo opsturen samen met het formulier.

   

Openingstijden van                                                 
uw bedrijf.

Gegevens onderneming

Naam van de            
ondernemer(s). 

KVK nummer                           
(indien van toepassing).

E-mail adres van het            
bedrijf.

Het telefoonnummer            
van uw bedrijf.                         

Landnummer.                                             Mobiel.                      

Het volledig adres                                         
van uw bedrijf. *

 Hoe wenst u gefactureerd te worden?           Maandelijks                Per kwartaal                Jaarlijks
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