
Inschrijfformulier
ondernemers

Selecteer pakket
Meer informatie zie achterzijde

Pakket 1
€15,00 per maand

Pakket 2
€25,00 per maand

Pakket 3
€40,00 per maand

Pakket 4 MKB/Zzp
€30,00 per maand

Contact gegevens
Bedrijfsnaam

Voornaam Achternaam

Straat (post-adres) Huisnummer

Postcode Plaats

Telefoon E-mail adres 

IBAN Bank (maandelijkse incasso) 

NL

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier bevestigt u uw deelname aan Beleef Kerkdriel voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van 
ondertekening. Na het verstrijken van deze looptijd wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de 
overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Door ondertekening van dit formulier geeft u (I) toestemming aan Beleef Kerkdriel / OVM om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om bedragen van uw rekening af te schrijven wegens uw deelname aan Beleef Kerkdriel en (II) toestemming aan uw bank om bedragen 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdrachten van Beleef Kerkdriel / OVM. Als u het niet eens bent met een 
afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag uw bank 
naar de voorwaarden.

Handtekening Plaats & Datum

www.beleefkerkdriel.nl | info@beleefkerkdriel.nl  



Inschrijfformulier
ondernemers

Laat je zien op Beleef Kerkdriel

Samen bouwen aan bruisend Kerkdriel
Kerkdriel heeft een eigen retailplatform voor en door ondernemers! 

Een platform waarop alle retail, horeca en bedrijven in de spotlight gezet worden. Beleef Kerkdriel is een 
onafhankelijke vereniging waar iedere ondernemer kan aansluiten.

Iedereen doet mee!
Beleef Kerkdriel, het platform waarop je alles te weten komt van wat 
er te beleven is in Kerkdriel van lokale acties tot 
activiteiten allemaal onder één dak! Speciaal voor inwoners, 
bezoekers en shoppers in Kerkdriel. Dit platform is een 
service van de Ondernemers Vereniging Maasdriel.

Pakket 1
€15,- per maand

Pakket 2
€25,- per maand

Pakket 3
€40,- per maand

Pakket 4
€30,- per maand

 Bedrijfspagina    

 Logo & adres    

 Link naar website    

 Openingstijden    

 Omschrijving bedrijf    

 Acties en productinformatie    

 Vindbaar via zoekfunctie    

 Socialmedia berichten    

 Nieuwsbrief > 2.000 adressen    

 Beleef Kerkdriel acties* 2x p/jaar    

 BeleefKerkdriel kadobon    

 OVM Lidmaatschap    

 Ondernemersplatform    

 Eenmalig opstart foto’s - €75,- €75,- €75,-

 Video commercial 10 sec. - €150,- €150,- €150,-

Retail / Horeca MKB/Zzp

* De variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en prijzen.

www.beleefkerkdriel.nl | info@beleefkerkdriel.nl  

Door ondernemers, voor ondernemers


