SLUIT NU AAN BIJ HET
KRACHTIGE NETWERK VAN
HIGH TECH NL
CONTRIBUTIE 2019
BELANGENGROEP + OMSCHRIJVING

CONTRIBUTIE*

A Kleine bedrijven (tot 25 FTE/5 mio euro omzet)

€ 600,-

B Middelgrote bedrijven (tot 250 FTE/50 mio euro omzet)

€ 1.200,-

C Grote bedrijven (50 tot 500 mio euro omzet)

€ 6.000,-

D Zeer grote bedrijven (>500 mio euro)

€ 16.000,-

E Kennis- en onderwijsinstellingen

€ 1.200,-

Associates: adviseurs en belangenorganisaties

€ 800,-

* Alle bedragen zijn exclusief BTW. Conform de statuten kan de contributie jaarlijks wijzigen. Indien men lid wordt in de loop van een
kalenderjaar, dan wordt de contributie voor het resterende tijdvak naar rato berekend.

AANMELDFORMULIER
ORGANISATIE
Juridische naam:
Vestigingadres:
KvK-nummer:
BTW-nummer:
Website:
GEVOLMACHTIGDE

CONTACTPERSOON

Naam:
Postadres:
(indien afwijkend van
bovenstaande)

Telefoonnr:
Mobielnr:
E-mailadres:

Door het ondertekenen van dit formulier verklaar ik namens mijn organisatie dat:
•
ik gevolmachtigd ben mijn organisatie tegenover vereniging High Tech NL te vertegenwoordigen;
•
ik kennis heb genomen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging;
•
mijn organisatie zich aanmeldt als lid of associate van vereniging High Tech NL;
•
mijn organisatie akkoord is met de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk reglement;
•
mijn organisatie de contributies zal betalen zoals door vereniging High Tech NL vastgesteld;
•
mijn organisatie behoort tot de belangengroep beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk reglement:
F art 3.2 Cat A: Kleine bedrijven (tot 25 FTE en jaaromzet van 5 mio euro).
F
F
F
F
F

DATUM:

art 3.2 Cat B: Middelgrote bedrijven (tot 250 FTE en jaaromzet van 50 mio euro).
art 3.2 Cat C: Grote bedrijven (jaaromzet tussen 50 en 500 mio euro).
art 3.2 Cat D: Zeer grote bedrijven (jaaromzet groter dan 500 mio euro).
art 3.3 Cat E: Kennis- en onderwijsinstellingen.
art 4: Associates (adviseurs en belangenorganisaties).

HANDTEKENING:

VERZENDEN
Stuur het formulier ondertekend
en ingescand naar
info@hightechnl.nl
of per post naar:

Vereniging High Tech NL
T.a.v. ledenadministratie
High Tech Campus 68
5656 AG Eindhoven

