SAMENWERKEN
EN INNOVEREN
VOOROP IN DE INTERNATIONALE
HIGHTECH

SLUIT NU AAN BIJ HET
KRACHTIGE NETWERK
VAN HIGH TECH NL

SUCCESVOL
SAMENWERKEN EN
INNOVEREN MET
HIGH TECH NL

Samenwerken en innoveren staan aan de basis van
ieder succes. De toekomst van de Nederlandse
hightechindustrie vraagt om voortdurende
innovatie en om samenwerking tussen industrie en
kennisinstellingen. Ook op de lange termijn. Wilt u
graag samenwerken en innoveren? High Tech NL
opent deuren die anders misschien gesloten blijven.
Een lidmaatschap van High Tech NL is daarmee de
basis voor uw succes.

Wij betrekken u bij interessante nieuwe initiatieven in
Nederland en Europa, en helpen u bij de realisatie
van vruchtbare samenwerkingen. Wij ondersteunen
landelijke initiatieven die bijdragen aan meer en
betere technici, kenniswerkers en vakmensen. En u
kunt ervaringen en inzichten uitwisselen met andere
spelers in het netwerk, bijvoorbeeld door een kijkje
in de keuken te nemen bij andere leden. Benieuwd
wat High Tech NL voor u kan betekenen? Onze
Innovatiemakelaar komt graag bij u langs.

NIEUWE TECHNOLOGIEËN
High Tech NL is continu bezig om nieuwe technologieën bij
leden onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld als het
gaat om robotisering, semiconductors, integrated photonics
en nanotechnologie. Vier ontwikkelingsgebieden die volop
kansen bieden. Voor Nederland en voor uw organisatie.
Werkt u aan producten of thema’s die vragen om de
nieuwste technologieën? Acteert u op het snijvlak van
visionaire ontwikkelingen? Dan helpt High Tech NL u om die
visie te vertalen naar concrete hightechoplossingen. Dat
doen we door wetenschapspartijen en hightechbedrijven
duurzaam met elkaar te verbinden.

HOLLAND ROBOTICS
Kansen zien en grijpen, daar draait het om in onze branche.
High Tech NL helpt u die kansen te verzilveren. Zo zijn wij de
kartrekker van Holland Robotics: een roboticaplatform voor
Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. Met als
doel een dynamische uitwisseling van ideeën en initiatieven
op het gebied van technologie, talent en meerjarige
onderzoeksprogramma’s. Kennis waarvan u als lid of partner

HOLLAND
SEMICONDUCTORS
Een technologiedomein dat volop in ontwikkeling is en kansen
biedt is semicon (halfgeleiders). In Holland Semiconductors
verenigen wij het nationale netwerk van semiconductor
bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de gehele
waardeketen van research, design, development, productie
en toepassing van geavanceerde IC’s, MEMS, sensoren en
draadloze systemen. Via dit krachtige netwerk bieden wij
toegang tot de juiste samenwerkingspartners en benodigde
expertise, in binnen- en buitenland.

HIGH TECH NL AANMELDFORMULIER
Organisatie
Juridische naam:
Vestigingsadres:
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;
art 3.2 Cat A: Kleine bedrijven (tot 25 FTE en jaaromzet van 5 mio euro).
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 3.2 Cat F: Startups.
art 4: Associates (adviseurs en belangenorganisaties).

Datum:

Handtekening:

Contributie 2020

Verzenden

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)

€ 9.500,-

E Kennis- en onderwijsinstellingen

€ 1.200,-

F Startups

€ 365,-

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.

Stuur het formulier ondertekend
en ingescand naar
info@hightechnl.nl
of per post naar:
Vereniging High Tech NL
T.a.v. ledenadministratie
Kanaaldijk 29,
5683 CR Best

MEER INFORMATIE
Ontdek wat ons krachtige netwerk
voor u kan betekenen. Neem
contact op met Willem Endhoven,
managing director van High Tech NL.
Stuur een e-mail naar
willem.endhoven@hightechnl.nl
of bel 088 – 555 43 33.

Kanaaldijk 29
5683 CR BEST
088 - 555 43 33
www.hightechnl.nl

SUPPORT OFFICE OOST
SUPPORT OFFICE WEST

Kanaaldijk 29
5683 CR BEST

Transistorweg 7K
6534 AT Nijmegen

088 - 555 43 33
www.hollandrobotics.com

Novel-T
RoboValley

Hengelosestraat 500
Mijnbouwstraat 120

088 - 555 43 43
www.hollandsemiconductors.nl

7521 AN
2628 RX

Enschede
Delft

