
 
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER 

                     

Gegevens van uw bedrijf: 
  
Bedrijfsnaam:……………………………………..   
 
Postadres:…………………………………………. Postcode/Plaats:………………………………  
 
Bezoekadres:……………………………………… Postcode/Plaats:………………………………  
 
Telefoon:………………………………………….. Faxnummer:……………………………………    
Website:…………………………………………… E-mail:………………………………………….  
 
Twitter account:…………………………………. LinkedIn adres:………………………………. 

 

 

 Heeft u ook nevenvestigingen/bedrijven:    ja/nee 

 Zo ja, wilt u voor een bedrag van €50 per jaar deze nevenvestiging(en) aanmelden als lid van de BKL?  (uw logo en 
bedrijfsgegevens worden op onze site vermeld en u kunt publiciteit onder dit label delen binnen BKL):  
     ja/nee 

 Wenst u lid te worden van Platform Noordersluis:     ja/nee 
(lidmaatschap is tijdens de actieperiode van 1 juli tot en met 1 december 2013 inbegrepen in 
het lidmaatschap van de BKL) 

 

Gegevens van de contactpersoon: 
Contactpersoon:……………………..… m/v  Functie:…………………………………            
Telefoon:………………………………….             Mobiel:…………………………………. 
E-mail:…………………………………….                                         
 
Directeur/Eigenaar: ……………………. m/v       
Telefoon:…………………………………                Mobiel:………………………………….           
E-mail:…………………………………… 

 

 

Gegevens voor de facturering: 
Factuuradres:………………………………………… Postcode/Plaats:………………………………… 
t.n.v.:…………………………………………............          
E-mailadres factuur:………………………………… 

 

 Wilt u gebruik maken van automatische incasso?   Ja/nee 
(Zo ja graag bijgevoegde machtiging invullen en ondertekenen)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende gegevens van het bedrijf: 
 
Aantal werknemers: ………..   
 
Oprichtingsdatum: …………            Vestigingsdatum Lelystad: ……………………………  
 
KvK nr: …………………………  Branche: ………………………………………………….. 
  
Core business (dit betreft een wervende tekst van max. 40 woorden die wij opnemen op onze 
website):…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
              

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hoe of door wie bent u aangebracht als lid van de BKL:  ………………………………………………………   
       
Sinds 1 oktober 2009 is er een nieuwe wetgeving met betrekking tot het versturen van e-mail nieuwsbrieven voor de zakelijke markt. 
Indien u op de hoogte wilt blijven van nieuws en/of aanbiedingen, dan kunt u hieronder uw toestemming verlenen. Uw gegevens worden 
NIET doorgeven aan derden en strikt vertrouwelijk behandeld. 
 
Ik wil wel/niet op de hoogte blijven van de activiteiten van de Bedrijfskring Lelystad en geef hiermee wel/geen toestemming om onze e-
mail adressen voor dit doeleinde te gebruiken. 
 
Ten behoeve van plaatsing op de BKL website ontvangen wij graag digitaal een foto van uw contactpersoon, bedrijfspand en logo. 
 
Datum inschrijving:…………………….   Handtekening:……………………………… 
 
 
Het Ravelijn 1 
8233 BR Lelystad 
T  0320-286201 / F  0320-251138 
E  info@bedrijfskring.nl 
www.bedrijfskring.nl 

http://www.bedrijfskring.nl/

