Ondernemersvereniging
Op naar Nijverdal
Samen voor gastvrijheid, gezelligheid en vol initiatieven.

Wij zijn een actief ondernemerscollectief waarin ondernemers zijn verenigd die zich samen sterk maken voor een
goed, gezellig en gastvrij Nijverdal. Bestuur en adviesraad komt maandelijks bijeen voor overleg met stakeholders
en afvaardigingen uit organisaties die gezamenlijk ons doel kunnen versterken. Heeft u een vraag of opmerking die
u op onze agenda wilt zien, kunt u dit via de oproep in de nieuwsbrief aangeven.
U kunt deel uit maken van deze actieve vereniging voor ondernemers. Samen kunnen we meer, en waarnodig
collectief een stem geven. Tevens ontvangt u wekelijks de nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van komende
acties/ evenementen of wetenswaardigheden.
Op de achterzijde kunt u de gevraagde gegevens invullen.
Het lidmaatschap kost€ 10,00 per jaar.
Een lidmaatschap van de VW (t.w.v. €86.00) is hierbij ingegrepen.

De nieuwsbrief voor leden zal naar de door u opgegeven e-mailadressen worden gestuurd.
U kunt per bedrijf 3 mailadressen opgeven zodat ook het nieuws bekend is bij personeel en/of bedrijfsleiding.

Voor vragen kunt u mailen naar
het secretariaat: reike@opnaarnijverdal.nl
de penningmeester: edwin@opnaarnijverdal.nl
of naar de centrumpromotor: manfred@opnaarnijverdal.nl
Bedankt voor de moeite.
Vriendelijke groet,
Bestuur ONN

(Bedrijfs)Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Postadres:
Postcode:
E-mailadres:

Plaats: _____________
__________ @ _________

Extra-mailadres voor nieuwsbrief:
__________ @ _________
__________ @ _________

Door ondertekening van dit formulier geefl u toestemming aan Ondernemersvereniging Op Naar Nij
verdal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw reke
ning af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Ondernemersvereniging Op Naar Nijverdal.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
lncassant ID

NL95ZZZ400740460000

Kenmerk

5001003

Rekeningnummer [IBAN]

Plaats en datum

Handtekening

