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Ja, ik zie het belang van een 

lidmaatschap van de VAO en wil 

graag onderdeel uitmaken van 

hét ondernemersplatform van  

Hendrik-Ido-Ambacht 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ik kies voor het volgende lidmaatschap:  
 
 

 Basislidmaatschap à € 75,00 per jaar  
 
 Ik wordt geïnformeerd over de bijeenkomsten en mag in het eerste jaar gratis eenmalig één bijeenkomst van de 

VAO bijwonen, inclusief diner. 

 Ik word op de hoogte gehouden van actualiteiten binnen het Ambachtse bedrijfsleven vanuit de gemeente en 

vanuit de VAO. 

 Ik heb toegang tot de VAO website en kan informatie vinden van alle VAO leden. 

 Ik krijg een bedrijfsprofiel op de VAO site. 

 Ik word via de website van de VAO geïnformeerd over aanbestedingen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

 Ik ontvang de periodieke nieuwsbrief. 

 Mijn belangen worden behartigd in de gesprekken met de gemeente. 

 Ik kan input aanleveren voor het periodieke overleg tussen het ondernemersplatform de VAO en de gemeente.  

 
 

 Volledig lidmaatschap à € 400,00 per jaar 
 
 Alle voordelen van het basislidmaatschap. 

 Ik ontvang alle uitnodigingen en mag alle bijeenkomsten van de VAO bijwonen.  

 De bijeenkomsten zijn inclusief borrel en diner. (Er zijn ca. 10 bijeenkomsten per jaar, waarvan circa 8 met 

diner) 

 Ik mag nieuwsberichten laten plaatsen op de VAO site en evenementen voor  de evenementenkalender.  

 Het is mogelijk om expertise tussen ondernemers te delen en uit te wisselen. De VAO zal dit stimuleren.  

 
 

 Proeflidmaatschap à € 125,00 
 
 Alle voordelen van het basislidmaatschap.  

 Ik mag 3 opeenvolgende bijeenkomsten van de VAO  bezoeken tijdens mijn proeflidmaatschap periode. 

 De bijeenkomsten zijn meestal inclusief borrel en diner. (zie volledig lidmaatschap) 

 Na overstap tot een volledig lidmaatschap, kan ik profiteren van de overige voordelen van het volledig 

lidmaatschap. 

 Besluit u een voor een basislidmaatschap te gaan dan profiteert u van de daar alle genoemde punten m.u.v. de  

eenmalig gratis bijeenkomst. 
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Bedrijfs- en persoonsgegevens 
 
Bedrijfsnaam:   ______________________________________ 

Naam contactpersoon:  ___________________ Woonplaats: ___________________ 

Eigenaar:   Ja / Nee indien nee,  Functie:  ___________________ 

Bezoekadres:   ______________________________________ 

Postcode:    ___________________ Plaats: ___________________ 

Postadres:    ______________________________________ 

Postcode:    ___________________ Plaats: ___________________ 

Vestigingsplaats:   ______________________________________ 

Telefoonnummer:  ___________________ Faxnummer: ___________________ 

E-mail adres:    ______________________________________ 

Website:   ______________________________________ 

Mobiel nummer contactpersoon:    ______________________ 

Kamer van Koophandel inschrijfnummer:  ______________________ 

IBAN-nummer:   ______________________________________ 

 
Ondertekening: 
 
Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap, zoals vermeld in de 
statuten van de VAO, terug te vinden op de website van de VAO. Ik verplicht mij tot tijdige betaling van de contributie, te 
weten binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Ik ben ermee bekend dat het lidmaatschap voor de duur van 
tenminste 1 jaar wordt aangegaan en alleen tegen het einde van het kalenderjaar kan worden opgezegd, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.  
 
Ik voldoe aan de criteria voor het lidmaatschap zoals omschreven in artikel 4 van de statuten: “Artikel 4: Leden van de 
vereniging kunnen zijn natuurlijke- of rechtspersonen die als ondernemer in Hendrik-Ido-Ambacht of Oostendam feitelijk 
gevestigd en werkzaam zijn op het gebied van handel, ambacht, nijverheid, vervoer, horeca, detailhandel en 
dienstverlening en die met het doel van de vereniging kunnen instemmen.”  

 
Naam: _____________________________ Plaats: _____________________________   
 
 
Datum: _____________________________  Handtekening: _______________________   
 
 
Stuur dit inschrijfformulier op naar:  
Secretariaat VAO 
Postbus 225 
3340 AE  Hendrik-Ido-Ambacht  
Of mail het naar: info@vaonet.nl 


