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LIDMAATSCHAP	   

Een	  lidmaatschap	  van	  de	  Dutch	  Business	  Club	  Rhône-‐Alpes	  staat	  open	  voor:	  	  

ü Nederlanders	   of	   Nederlandstalige	   personen,	   die	   zakelijk	   actief	   zijn	   in	   de	  
regio	  Rhône	  Alpes	  of	  die	  zakelijk	  met	  deze	  regio	  zijn	  verbonden;	  	  	  

ü Personen	  met	  een	  andere	  nationaliteit,	  uit	  de	  regio	  Rhône-‐Alpes,	  die	  in	  de	  
Nederlandse	  business	  cultuur	  zijn	  geïnteresseerd	  of	  die	  zakelijke	  activiteiten	  
in	  Nederland	  (wensen	  te)	  ontplooien.	  	  	  

 Het	  lidmaatschap	  is	  persoonlijk	  en	  geldt	  na	  goedkeuring	  van	  het	  Dagelijks	  Bestuur	  en	  
na	  betaling	  van	  de	  jaarlijkse	  contributie.	  Gelieve	  aan	  te	  kruisen:	  	  	  

o	  	  JA,	  ik	  wens	  lid	  te	  worden	  van	  de	  Dutch	  Business	  Club	  Rhône-‐Alpes.	  Ik	  verklaar	  
hierbij:	  	  

1)	  	  De	  doelstellingen	  van	  de	  Club	  te	  respecteren;	  	  	  

2)	  	  Actief	  bij	  te	  zullen	  dragen	  aan	  het	  verenigingsleven;	  	  	  

3)	  	  De	  Statuten	  na	  te	  leven.	  	  	  

KOSTEN	  2015	  	  

o €75,00	  per	  persoon	  voor	  particulieren	  	  

o €150,00	  bedrijfslidmaatschap	  voor	  1	  persoon	  	  	  

Kruis	  uw	  keuze	  aan.	  Na	  ontvangst	  van	  uw	  contributie	  vangt	  het	  lidmaatschap	  aan.	  U	  
krijgt	  een	  factuur	  toegestuurd.	  

PRIVACY	  BEPALINGEN	  	  

Graag	  aankruisen	  wat	  op	  u	  van	  toepassing	  is.	  JA,	  ik	  ontvang	  graag:	  	  

o	  	  Nieuwsbrieven	  van	  de	  Dutch	  Business	  Club	  Rhône-‐Alpes;	  	  

o	  	  Informatie	  over	  de	  aan	  de	  doelstellingen	  gerelateerde	  evenementen	  en	  
activiteiten	  van	  de	  Dutch	  Business	  Club	  Rhône-‐Alpes;	  	  

o	  	  Informatie	  van	  andere	  Nederlandse	  verenigingen;	  	  

o	  	  Informatie	  van	  institutionele	  instellingen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  Ambassade	  
en	  het	  NBSO;	  	  

o	  	  (Bedrijfs)informatie	  van	  de	  leden	  van	  de	  Dutch	  Business	  Club	  Rhône-‐Alpes	  
(hieronder	  kunnen	  commerciële	  activiteiten	  worden	  verstaan).	  	  
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PERSOONSGEGEVENS	  	  

	  

Naam:	   

Geboortedatum:	  	  

Functie:	  	  

Bedrijf/Instelling:	  	  

Sector:	   

Adres:	  	  

Factuuradres:	  	  

Tel:	  	  

Fax:	  	  

E-‐mail:	  	  

Website:	   

	  

Datum:	  	   	   	   	   	   	   Handtekening:	  	  


