ANTWOORDFORMULIER Bedrijfslidmaatschap iMaintain Platform
Aan: Industrielinqs pers en platform bv
E-mail: administratie@industrielinqs.nl
Hierbij meldt u zich aan als bedrijfslid van het iMaintain Platform.
Als lid van het iMaintain Platform krijgt u:
• Vermelding van naam en logo op de partnerpagina in het blad iMaintain
• Vermelding van naam en logo op de partnerpagina op www.imaintain.info .
• Tijdens de iMaintain jaarcongressen binnen de looptijd (2 jaar) van uw contract
o Zichtbaarheid van naam en logo in de wervingscampagne
o Zichtbaarheid van naam en logo tijdens het jaarcongres
o Twee toegangskaarten voor het jaarcongres iMaintain (dag- en avondprogramma)
• Gratis toegang voor twee personen voor alle andere events rond iMaintain
• Deelname aan de Masters of Industry bijeenkomsten met korting (www.mastersofindustry.nl)
• Vijf papieren en vijf digitale abonnementen op het blad iMaintain
Een lidmaatschap heeft een looptijd van twee jaar en kost u per jaar € 930,- (excl. btw)
Gelieve volledig in te vullen!

Bedrijf : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Contactpersoon: …………………........................................................................... Voorletters: ……….…………………… □ M □ V
Factuuradres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………….…
Postcode: ……………………………….. Plaats: ………………………….…………………………. Land: ………………………………….……………….…
E-mailadres Facturen:……………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………...
Kenmerk/purchaseorder:…....…………………….………..…………………………………………………………………………………………………….…
KvK - nummer: ………………………………………………………………………..………………………………………………………..……………………..….
BTW-nummer: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………..….
Graag vooraf aanleveren:
Bedrijfslogo in .JPG alsmede een logo in .EPS formaat met verwijzing naar website:…………………………………………………
Graag aanvinken als u de iMaintain nieuwsbrief wilt ontvangen.
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Aanmelden
Wij verzoeken u om dit formulier getekend te retourneren aan Industrielinqs pers en platform. U meldt zich hiermee
aan als lid van het iMaintain platform. Na ontvangst van het volledig ingevulde én ondertekende formulier ontvangt
u een factuur. Deze dient strikt binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
De algemene voorwaarden zijn hier van toepassing. Deze kunt u desgewenst raadplegen op www.industrielinqs.nl.
Het lidmaatschap heeft een looptijd van twee jaar. Tenzij u drie maanden voor de afloopdatum schriftelijk opzegt,
wordt uw abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Voor akkoord
Totaalbedrag:

………………………………………………….. (excl. 21% btw)

Datum:

………………………………………………….

Naam:

…………………………………………………..

Handtekening:

…………………………………………………..

Industrielinqs hecht veel waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens leven wij de wet- en regelgeving
van de Wet bescherming persoonsgegevens na. In ons privacy statement leggen we uit welke gegevens wij
verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt
uitoefenen. Bekijk hier het Privacy Statement van Industrielinqs.
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