Aanmeldformulier Non-Profit
Organisatie/Partner KVK
Startersdag 2019
Leuk dat je mee wilt helpen om de startende ondernemer te informeren op onze KVK Startersdagen.
Je stand is samen met de andere aanwezige partners onderdeel van de informatiemarkt waar de bezoeker persoonlijk
met jou in gesprek kan gaan. KVK kan je geen exclusiviteit aanbieden.
Via ‘Nieuwsflitsen’ informeren wij je vanaf januari 2019 over de KVK Startersdag 2019.
Geef aan op welke locatie(s) je aanwezig wilt zijn. De kosten per locatie bedragen € 375,16 maart 2019

☐Amsterdam

☐Arnhem

☐Breda

22 juni 2019

☐Den Haag

☐Eindhoven

☐Utrecht*

2 november 2019

☐Groningen

☐Rotterdam

☐Utrecht*

*Locatie Utrecht is in 2019 tweemaal opgenomen in het programma.
(10 % korting op tarieven indien sprake is van gelijktijdige deelname op alle negen de locaties) .
NB: alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.
Totaalbedrag: € 375,- x …… locaties = €

.

De factuur met betrekking tot je deelname ontvang je een paar weken voor aanvang van het event.
Naam organisatie
(naam zoals je opgenomen wilt worden op de website en programmaboekje)

Branche
Contactpersoon
Factuuradres
Postcode

m/v

voorletter(s)

Achternaam
Nr.
Plaats

Telefoon
Inkoopnummer
E-mail
KVKnummer

Wie van jouw organisatie wil ook de nieuwsflits
ontvangen?
Naam en e-mailadres:

Website

______________________________________________
______________________________________________

Z.O.Z.

Aanbod KVK
Wat biedt de KVK je aan als partner op de KVK Startersdag 2019?
1. Een ruimte van 4m2 op de informatiemarkt
2. Een vaste achterwand (1 bij 2,2m) die door de KVK wordt geleverd en geplaatst, die passend is binnen de
aangeboden afmetingen, inclusief 1 statafel en 2 barkrukken.
3. De achterwand is een full-colourprint die je volgens eigen ontwerp kunt aanleveren via de webshop van de
standbouwer (de specificaties staan vermeld in de webshop). Elke editie moet je een (nieuw) ontwerp
aanleveren, hergebruik is niet toegestaan.
4. Je kan extra faciliteiten bestellen via de webshop van de standbouwer.
5. Vermelding van de naam in het programmaboekje en de website (indien en voor zover de partner zich heeft
aangemeld ruimschoots voor het begin van het event).
6. Lunch en 4 consumpties voor maximaal 2 personen en borrel na afloop.
7. Gratis koffie/thee en water gedurende de dag.
Graag het ingevulde formulier ondertekenen, scannen en als pdf toesturen naar ge.gijsen@kvk.nl
Je aanmelding wordt definitief na bevestigingsmail door de KVK.
Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met Gé Gijsen, tel. 06 29 05 83 02.

Voor akkoord,
Naam organisatie
Handtekening

Naam
Functie (bevoegd persoon)

Plaats

Datum

Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier geef je aan te willen meedoen aan de KVK Startersdag 2019 als nonprofitorganisatie/partner. Je hebt kennis genomen van het aanbod van de KVK, de kosten die verbonden zijn aan de
deelname (afhankelijk van locatie) en de algemene voorwaarden voor de KVK evenementen/bijeenkomsten- partner.

