
Organisatiegegevens

Naam organisatie: Aantal werknemers:

Correspondentieadres: KvK-nr:

Postcode en plaats:   Bedrijfstak:

Bezoekadres: Aangesloten bij brancheorganisatie    ja     nee

Postcode en Plaats: Zo ja, welke:

Telefoon:

Website:

Email:

Afwijkend factuuradres

Naam organisatie:

Adres:

Postcode en plaats:

Persoonsgegevens

Achternaam:                                                   

Voorletters:                                                                  Man     Vrouw

Voornaam: Doorkiesnummer telefoon:

Titel voor: Mobiel:

Titel achter: Email:

Geboortedatum:

Functie: DGA:   ja     nee

Tarieven en opzeggen

In de Algemene ledenvergadering van 14 november 2017 is de contributieschaal vastgesteld op € 690,- per kalenderjaar en € 470,-  
voor elk volgend lidmaatschap vanuit dezelfde organisatie en binnen VNO-NCW Midden. De tarieven zijn excl. 21% BTW. Bij aangaan 
van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend.

Er is sprake van een ondernemingslidmaatschap op persoonsnaam. Dat betekent dat de organisatie als rechtspersoon lid is van  
VNO-NCW Midden en als zodanig aansprakelijk is voor de betaling van de contributie.

Opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren en uiterlijk voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar (zie statuten).

Aanmelding ondernemingslidmaatschap
(op persoonsnaam)

Dit formulier terugsturen aan: VNO-NCW Midden, Antwoordnummer 1073, 7300 VB Apeldoorn, ledenadministratie@vno-ncwmidden.nl 

Ondertekening

Ja, ik word lid van VNO-NCW Midden en ga akkoord met de voorwaarden. 
Voor voorwaarden zie www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap

Datum: 

Handtekening:

Ja, ik word lid van VNO-NCW Midden, regio:
 Achterhoek  regio Arnhem-Nijmegen  Flevoland  Rivierenland  Stedendriehoek  

 Twente  provincie Utrecht  VeluweVallei  regio ZwolleOrganisatiegegevens

Naam organisatie: Aantal werknemers:

Correspondentieadres: KvK-nr:

Postcode en plaats:   Bedrijfstak:

Bezoekadres: Aangesloten bij brancheorganisatie    ja     nee

Postcode en Plaats: Zo ja, welke:

Telefoon:

Website:

Email:

Afwijkend factuuradres

Naam organisatie:

Adres:

Postcode en plaats:

Persoonsgegevens

Achternaam:                                                   

Voorletters:                                                                  Man     Vrouw

Voornaam: Doorkiesnummer telefoon:

Titel voor: Mobiel:

Titel achter: Email:

Geboortedatum:

Functie: DGA:   ja     nee

Voor het digitale ledenboek op onze website (alleen toegankelijk voor leden) ontvangen wij graag uw pasfoto per e-mail  
(info@vno-ncwmidden.nl).

Tarieven en opzeggen

In de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014 is de contributieschaal vastgesteld op € 660,- per kalenderjaar en € 449,- 
voor elk volgend lidmaatschap vanuit dezelfde organisatie en in dezelfde regio. De tarieven zijn excl. 21% BTW. Bij aangaan van het 
lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend.

Er is sprake van een ondernemingslidmaatschap op persoonsnaam. Dat betekent dat de organisatie als rechtspersoon lid is van  
VNO-NCW Midden en als zodanig aansprakelijk is voor de betaling van de contributie.

Opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren en uiterlijk voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar (zie statuten).

Aanmelding ondernemingslidmaatschap
(op persoonsnaam)

Ondertekening

Ja, ik word lid van VNO-NCW Midden en ga akkoord met de voorwaarden. 
Voor voorwaarden zie www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap

Datum: 

Ja, ik word lid van VNO-NCW Midden, regio:
 Achterhoek  regio Arnhem-Nijmegen  Eemland  Flevoland

 Noord-Veluwe  Rivierenland  Stedendriehoek  Twente

 Utrecht  Valleiregio  regio Zwolle

versturen

www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap
Ja, ik word lid van VNO-NCW Midden en ga akkoord met de voorwaarden.

(zie statuten).

http://www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap/Voorwaarden/Statuten.pdf
http://www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap


VNO -NCW Midden ,  Ape ldoorn    T  055 -5222606   I  w w w.vno-ncwmidden.n l    E  in fo@vno-ncwmidden.n l

V N O - N C W  M I D D E N  B E S T A A T  U I T  D E  R E G I O ’ S
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