
PARTNERPLAN   Dordrecht Marketing & Partners

Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld (aanvinken) en ga akkoord met de benoemde voorwaarden.

Datum: 

Aankruisen wat van toepassing is.

 PARTNERSCHAP  € 65,- per jaar

• Voor bedrijven in de stadsregio Dordrecht.
• Opname in de database van Dordrecht Marketing & Partners/VVV Dordrecht.
• Weergave van uw bedrijf op www.indordrecht.nl in een categorie-overzicht die passend is bij uw branche en uw 

bedrijf. Uw vermelding komt bovenaan de lijst, boven niet-partners.
• Uitgebreide eigen bedrijfspagina op www.indordrecht.nl met een omschrijving, foto, locatie op plattegrond, 

volledige naw gegevens en een link naar uw website en social media.
• Mogelijkheid om maximaal 3 extra items aan te leveren voor uw eigen bedrijfspagina. Dit kunnen producten, 

tips of deeplinks naar uw website zijn. Deze info kan jaarlijks één keer worden aangepast.

 BEDRIJFSPAGINA 
 
 Wij maken graag gebruik van de plaatsing van 3 extra items op onze bedrijfspagina.*
 * Dordrecht Marketing & Partners neemt contact met u op voor de invulling van deze extra items.

Plaats:

Naam:

Functie:

Handtekening

S.V.P. deze pdf ingevuld opslaan op uw PC en als bijlage mailen naar: admindmenp@dordrecht.nl  
U kunt het formulier ook ingevuld uitprinten en sturen per post aan: 
Dordrecht Marketing & Partners. T.a.v. De administratie, Antwoordnummer 334, 3300 VB Dordrecht

2.4.3 DAGTOCHTEN EN GROEPEN:

AANMELDINGSFORMULIER
PARTNERSCHAP  
DORDRECHT MARKETING & PARTNERS

Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging door ondergetekende of Dordrecht Marketing & Partners. 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 Dordrecht Marketing & Partners € 7,- voor de administratieve verwerking in rekening brengen. Be-
dragen 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.

Naam bedrijf: 

Contactpersoon:

E-mail contactpersoon:

Soort bedrijf: 

Adres:

Postcode: Plaats: 

Telefoonnummer:

E-mail:

Internet: 

IBAN:

InDordrecht Nieuwsbrief ontvangen:  ja nee
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