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Aanvraagformulier lidmaatschap ZEPnl
Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
Geslacht

M

V

Straatnaam + huisnr./toevoeg.
Postcode + woonplaats
Telefoon

Vast:
Mobiel:

Website
E-mailadres
KvK nummer
Expertise
Aantal jaar ervaring in het vak

0-2 jaar

2-5 jaar

> 5 jaar

Aantal jaar ondernemer
Hoeveel evenementen
organiseer je per jaar/aan
hoeveel evenementen werk je
mee per jaar?
Lidmaatschap voor regio

0-2 jaar

2-5 jaar

> 5 jaar

ZEP010

ZEP020

ZEP030

Ik ga akkoord met het plaatsen van mijn naam en bedrijfsnaam op de regiopagina van ZEPnl

Als lid van ZEPnl lever ik een actieve bijdrage aan de onderstaande doelstellingen:

Doelstellingen
•

We zoeken elkaar op en helpen elkaar verbindingen te maken

•

We zijn elkaars sparringpartner en kunnen gebruik maken van elkaars expertise en
netwerk

•

We delen kennis en informeren elkaar over trends en nieuws uit de markt

•

We kiezen waar mogelijk voor samenwerkingsverbanden binnen de groep

•

We hebben allemaal een actieve rol in het uitbouwen van de zakelijke community ZEPnl

•

We hebben allemaal een actieve bijdrage in de organisatie van onze bijeenkomsten zoals
het aanbevelen van sprekers of mogelijk locaties voor onze bijeenkomsten.
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•

We delen kennis en informatie over trends en nieuws uit de markt

•

Gunnen en transparantie vormen de kernwaarden binnen de groep

Ik ga akkoord met de bijdrage van € 109,- voor een jaar lidmaatschap en eenmalig
administratiekosten van € 35,- ex btw. Je kunt je lidmaatschap opzeggen tot 1 maand voor
de ingang van het nieuwe jaar.
Handtekening deelnemer

Datum: __________________________

____________________________

Plaats: __________________________

*Aan het lidmaatschap voor ZEPnl kunnen geen rechten worden ontleend. ZEPnl is een zakelijk community opgericht door On Top Events
en heeft geen juridische entiteit. Alle correspondentie, facturatie e.d. gaan via On Top Events. Uw aanvraag voor lidmaatschap wordt al dan
niet goed gekeurd door onze lidmaatschapscommissie.

