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Inschrijfformulier Ondernemers Netwerk Stadshagen
Ondernemers Netwerk Stadshagen wil ondernemers in de wijk Stadshagen met elkaar verbinden. 
Dit doen wij door jaarlijkse informatieve bijeenkomsten en gezellige netwerkborrels te organiseren 
om zo, op een inspirerende en laagdrempelige wijze, elkaar te ontmoeten. Wij laten ondernemers 
samenwerken en kennismaken, zodat zij elkaar kunnen versterken en bedrijfsdoelstellingen sneller, 
beter en efficiënter kunnen behalen. 

Jouw contactgegevens
Om je in te schrijven bij het Ondernemers Netwerk Stadshagen vragen wij je onderstaande gegevens in 
te vullen:

Bedrijfsnaam:   ___________________________________________________________________

Contactpersoon:     ___________________________________________________________________

Straat en huisnummer:  ___________________________________________________________________

Postcode:   ___________________________________________________________________

Woonplaats:   ___________________________________________________________________

Website:   ___________________________________________________________________

E-mailadres:   ___________________________________________________________________

Telefoonnummer:  ___________________________________________________________________

KvK nummer:   ___________________________________________________________________

Hoe ben je in contact gekomen met Ondernemers Netwerk Stadshagen? 

 � Via de website van Ondernemers Netwerk Stadshagen
 � Via Google 
 � Via social media
 � Via lokale media 
 � Via een andere ondernemer, namelijk:  ____________________________________________________
 � Op een andere wijze, namelijk:  _____________________________________________________________
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Meld je aan als lid, partner of sponsor
We vernemen graag of je kiest voor een lidmaatschap, partnerschap of sponsorschap door één van 
onderstaande opties aan te vinken.

 � Lidmaatschap
 � Geldig voor één persoon van jouw bedrijf 
 � Toegang tot 10 evenementen per jaar: lezingen, workshops,  

bedrijfsbezoeken, netwerkborrels, ons jaarlijkse personeelsfeest en Kerstfeest
 � Bij ieder evenement twee consumpties
 � Een interview over jou en jouw bedrijf in onze nieuwsbrief
 � Mogelijkheid tot het delen van jouw informatie, actie of evenement in onze nieuwsbrief
 � Mogelijkheid tot het delen van jouw informatie, actie of evenement via onze social media
 � Benoeming van jouw bedrijf met logo op de ledenpagina van onze website
 � Toegang tot de Ondernemers Netwerk Stadshagen WhatsApp-groep 
 � Mogelijkheid om vraag en aanbod te delen onder onze leden

 � Partnerschap
 � Alle opties “lidmaatschap”
 � Vermelding van jouw bedrijf met logo op de partner pagina  

van onze website
 � Vermelding van jouw bedrijf met logo in iedere nieuwsbrief (ca. 20 nieuwsbrieven per jaar)
 � Eén extra consumptie, dus jij krijgt drie in plaats van twee consumpties bij ieder evenement

 � Sponsorschap
 � Alle opties “lidmaatschap”
 � Twee personen van jullie bedrijf mogen aanwezig zijn bij de  

evenementen, niet persoonsgebonden
 � Vermelding van jouw bedrijf met logo op de homepage van onze website
 � Vermelding van jouw bedrijf met logo in iedere nieuwsbrief (ca. 20 nieuwsbrieven per jaar)
 � Eén evenement in het teken van jouw bedrijf, invulling in overleg
 � Eén extra consumptie per persoon, dus de twee personen van jullie bedrijf krijgen drie in 

plaats van twee consumpties bij ieder evenement

€ 145
per jaar

€ 250
per jaar

€ 495
per jaar
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Algemene bepalingen
 � Het lidmaatschap, partnerschap of sponsorschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 � Wil jij jouw verbinding met het Ondernemers Netwerk Stadshagen niet verlengen? Dan dien je 

voor 1 december (voorafgaand aan het jaar waarop je niet wilt verlengen) jouw opzegging aan 
ons te melden via info@ondernemersnetwerkstadshagen.nl 

 � Wordt een lidmaatschap, partnerschap of sponsorschap gedurende een lopend kalenderjaar 
aangegaan? Dan worden de kosten hiervoor naar rato berekend.

Akkoordgeving
 � Ja, ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de huisregels, statuten en de privacyverklaring van 

Ondernemers Netwerk Stadshagen.
 � Ja, ik geef Ondernemers Netwerk Stadshagen toestemming om mijn persoonsgegevens te 

verwerken voor administratie doeleinden.
 � Ja, ik geef toestemming dat op sociale media van Ondernemers Netwerk Stadshagen vermeld 

wordt dat ik lid ben van Ondernemers Netwerk Stadshagen en hiervoor mag een foto van mij 
worden gebruikt die op mijn sociale media of website staat.

 � Ja, ik geef Ondernemers Netwerk Stadshagen toestemming om foto’s die tijdens evenementen 
gemaakt worden te gebruiken voor verschillende doeleinden.

 � Ja, ik word graag toegevoegd aan de nieuwsbrief van Ondernemers Netwerk Stadshagen om 
de uitnodigingen voor de evenementen te ontvangen en op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen. 

Ondertekening en bevestiging

Datum:    ___________________________________________________ 

Plaats:  ___________________________________________________

Handtekening:

 

_____________________________________________________________________ 

Door verzending van deze overeenkomst ga je tot wederopzegging akkoord met de jaarlijkse bijdrage voor jouw 
lidmaatschap, partnerschap of sponsorschap. 


