AANMELDINGSFORMULIER

PARTNERPLAN & DONATEURSCHAPPEN
DORDRECHT MARKETING & VVV ZUID-HOLLAND ZUID
Aankruisen wat van toepassing is.

TOERISTISCH PARTNERPAKKET € 65,- per jaar
• Voor bedrijven in Dordrecht en partner-gemeentes in de regio : Alblasserdam, Dordrecht, Hoeksche Waard,
Molenlanden en Vijfheerenlanden (excl.de voormalige gemeente Leerdam).
• Opname in databank (NDTRC)
• Eigen pagina op VVV internetsites
• Opvallende online vertoning met meerdere foto’s (en eventueel web-video)
• Aanduiding met VVV logo en bedrijfsbeschrijving in VVV drukwerk
• 100 exemplaren VVV brochures en stadsplattegrondjes t.b.v. eigen gasten
• Gelegenheid om eigen foldermateriaal te verspreiden via VVV balie
• Korting op verkoopmateriaal VVV artikelen

REGIONAAL PARTNERPAKKET € 159,- per jaar
• Voor bedrijven (B&B’s, hotels, restaurant en musea) in niet-partner gemeentes in de regio:
Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht, Leerdam, Papendrecht, Schoonhoven, Sliedrecht en Zwijndrecht.
• Zelfde vermeldingen als Toeristisch Partnerpakket m.u.v. opvallende online vertoning.

Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Soort bedrijf:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
E-mail:
Internet:
IBAN:
VVV-nieuwsbrief ontvangen:

ja

nee

Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging door ondergetekende of VVV Zuid-Holland Zuid. Ondergetekende gaat akkoord met een
automatische incasso van bovenvermeld rekeningnummer. De automatische incasso vindt plaats 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien geen
rekeningnummer wordt ingevuld zal de VVV € 7,- voor de administratieve verwerking in rekening brengen. Bedragen zijn excl. BTW per kalenderjaar. Er
kunnen geen bureau kortingen worden gegeven. Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene VVV-voorwaarden van toepassing. Deze zijn
te vinden op www.vvvzhz.nl .

Plaats:
Naam:
Functie:

Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld (aanvinken) en ga akkoord met de benoemde voorwaarden.
Datum:
S.V.P. deze pdf ingevuld opslaan op uw PC en als bijlage mailen naar: admin@vvvzhz.nl
U kunt het formulier ook ingevuld uitprinten en sturen per post aan:
Regionale VVV Zuid-Holland Zuid. T.a.v. De administratie, Antwoordnummer 334, 3300 VB Dordrecht
PARTNERPLAN & DONATEURSCHAPPEN DORDRECHT Dordrecht Marketing & VVV Zuid Holland-Zuid

