
www.vvvhofvantwente.nl

Lidmaatschap VVV Hof van Twente

PARTICULIER LIDMAATSCHAP VVV

Het particuliere lidmaatschap van de VVV bedraagt minimaal € 15,- incl. BTW per jaar. 

VVV-diensten en producten

1. Naamsvermelding op de website vvvhofvantwente.nl inclusief vvvbentelo.nl, vvvdelden.nl, 
 vvvdiepenheim.nl, vvvgoor.nl, vvvhengevelde.nl, vvvmarkelo.nl, indien u dit wenst. 
2. 10% (inkoop)korting op drukwerken VVV: fiets-, wandel- en autoroutes, plattegronden, souvenirs en boeken. 
3. Uitnodiging voor speciale VVV-relatieactiviteiten. 

BASIS- EN PLUSLIDMAATSCHAP VVV 

Het lidmaatschap van de VVV bestaat uit twee delen. Ten eerste is er het basislidmaatschap, waarbij elk lid dezelfde diensten
en producten van de VVV ontvangt. Dit basislidmaatschap kan naar eigen wens aangevuld worden met VVV diensten uit het 
zogenaamde pluslidmaatschap, om op deze manier nog meer te profiteren van de promotie-inspanningen van de VVV.

BASISLIDMAATSCHAP VVV 

Het basislidmaatschap bestaat uit de volgende diensten en producten:

VVV-diensten en producten Bijzonderheden

1. Noemen van uw bedrijfsgegevens aan de balie, telefoon
  en via e-mailaanvragen bij de VVV.

Over niet-leden wordt geen informatie verstrekt.

2. Vermelding van n.a.w.-gegevens en website in de brochures: toeristische
   informatiegids VVV Magazine Hof van Twente, VVV Gids Twente.

Vermelding is standaard onder maximaal 4 categorieën. 
Exemplaren van het VVV Magazine Hof van Twente worden 
gratis ter beschikking gesteld.

3. Vermelding van uw gegevens op de VVV website en op de toeristische 
  informatiezuilen. Met de inlogcode voor de website kunt u uw
   gegevens zelf beheren.

Vermelding is standaard onder maximaal 4 categorieën. 
Website is www.vvvhofvantwente.nl (incl. de websites van 
individuele VVV’s Hof van Twente).

4. Links vanaf de VVV website naar uw eigen site. Maximaal 4 links.

5. Uw informatiefolder wordt opgenomen in het folderassortiment van de
   VVV en verspreid via de vestigingen (Delden, Diepenheim, Goor en 
   Markelo) en servicepunten (Bentelo en Hengevelde).

U dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de folders
in overleg met de lokale VVV.

6. 10% korting op advertentietarieven van eigen drukwerken VVV. Met uitzondering van VVV Magazine Hof van Twente.

7. 10% (inkoop)korting op drukwerken VVV: fiets-, wandel- en autoroutes, 
 plattegronden, souvenirs en boeken.

8. Uitnodiging voor speciale VVV-relatieactiviteiten.

PLUSLIDMAATSCHAP 

Met het pluslidmaatschap kunt u het basislidmaatschap aanvullen met extra diensten en producten van de VVV.

Extra VVV-diensten en producten Bijzonderheden

   Extra vermelding van uw n.a.w.-gegevens in andere categorieën of in
 andere brochures dan de 4 standaard vermeldingen.

Vermelding in de toeristische informatiegids VVV Magazine Hof van 
Twente. Bedrag: € 50,- per jaar per 3 extra vermeldingen.

   Extra vermelding van uw n.a.w.-gegevens in andere categorieën dan
 de standaard op de website vvvhofvantwente.nl en informatiezuilen.

Vermeldingen genereren meer links vanaf deze site naar uw site. 
Bedrag: € 50,- per jaar per 3 extra vermeldingen.

   Banner van uw bedrijf op de website: www.vvvhofvantwente.nl. Bedrag: € 50,- voor 8 aaneensluitende weken.

   Vermelding van uw arrangement op een prominente plek op de website. Bedrag: € 30,- voor 8 aaneensluitende weken.

   Folderparticipatie beurzen. Bij deelname door VVV Hof van Twente zult u benaderd worden voor 
folderparticipatie. Bedrag: € 50,- per beurs.

   Extra promotie in VVV-winkel in etalage en vitrine. VVV-winkel in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. 
Bedrag: € 50,- per VVV-winkel voor 4 aaneensluitende weken.



BEDRAG BASISLIDMAATSCHAP

Het jaarlijkse bedrag voor het basislidmaatschap verschilt per bedrijf. De basis is een bedrag van € 110 (prijspeil 2010), aangevuld 
met een toeslag of korting, afhankelijk van het soort bedrijf. Om te berekenen welk bedrag u betaalt voor het basislidmaatschap, 
bepaalt u onder welke categorie uw bedrijf valt op basis van uw hoofdactiviteit. 

Het basislidmaatschap bedraagt maximaal € 750,- per jaar, exclusief het pluslidmaatschap.

Goed om te weten
• Uw bedrijf wordt in VVV drukwerken, op de website en informatiezuilen (waar mogelijk) vermeld onder de door u
 aangegeven categorieën.
• Indien uw bedrijf onder meerdere categorieën valt, wordt bij de vaststelling van het bedrag voor het lidmaatschap
 gekeken naar uw hoofdcategorie.
• Het basislidmaatschap bedraagt maximaal € 750,- per jaar, exclusief het pluslidmaatschap.
• Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Indien u in de loop van het jaar een lidmaatschap
 wenst af te sluiten, gaat deze in vanaf de eerstvolgende maand. De bijdrage wordt naar rato berekend. 
• Het basislidmaatschap en het pluslidmaatschap dienen uiterlijk voor 1 december schriftelijk opgezegd te worden.
 Na een schriftelijke bevestiging van de VVV beëindigt het lidmaatschap definitief.
• Wanneer de VVV geen schriftelijke opzegging ontvangt, worden beide lidmaatschappen stilzwijgend verlengd. 
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
• Het bedrag voor het basislidmaatschap wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenindexcijfer. 
• De VVV verstuurt de contributienota in het eerste kwartaal van een kalenderjaar. Deze nota dient binnen twee
 weken te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling staakt de VVV de levering van haar diensten en producten. 
• Indien u gebruik wenst te maken van een automatische incasso, dan kunt u dat op het aanmeldingsformulier aangeven.

Categorie Soort bedrijf

Verblijf • Bed en Breakfast Tot 6 slaapplaatsen  
Vanaf 6 slaapplaatsen
Vanaf 20 slaapplaatsen

€ 55
€ 110
€ 220

• Hotels, pensions, vakantiewoningen, stacaravans en appartementen Tot 10 kamers / vakantiewoningen / 
stacaravans  / appartementen
Vanaf 10   
Vanaf 25   
Vanaf 45    
Vanaf 65   
Vanaf 85   
Vanaf 105   

€ 110
€ 220
€ 330
€ 440
€ 550
€ 650
€ 750

• Groepsaccommodaties Tot 19 slaapplaatsen
Vanaf 20 slaapplaatsen

€ 110
€ 220

• Campings en kamperen bij de boer Tot 75 staanplaatsen
Vanaf 75 staanplaatsen
Vanaf 150 staanplaatsen
Meerprijs per 150 staanplaatsen

€ 110
€ 220
€ 330
€ 110

Vervoer • Verhuurbedrijven t.b.v. vermaak (kanoverhuur, fietsverhuur, huifkarverhuur enz.) 
• Transport (autoverhuur, busverhuur, taxi enz.)

€ 110
€ 110

Vermaak • Attracties en bezienswaardigheden (attractieparken, kinderboerderijen, 
 speeltuinen enz.)
• Kunst en cultuur (musea, ateliers, theaters, galerieën enz.) 
• Natuurrecreatiebedrijven (te bezoeken tuinen, natuurinfocentra, kwekerijen, enz.) 
• Sport en spel (ballonvaren, golfbanen, bowlingbanen, zwembaden enz.) 
• Ontspanning (beautycentra, sauna’s, bioscopen, filmhuizen enz.)

Zonder entreeprijs
Entree volw. tot € 15
Entree volw. vanaf € 15
  

€ 55
€ 110
€ 220

Eten/drinken/
uitgaan en 
vergaderen

• Cafés en bars, lunchrooms, cafetaria’s, shoarmazaken, ijssalons,
 restaurants, cateringbedrijven
• Vergader- en congreslocaties, evenementenhallen, dancings,
 discotheken, partylocaties

€ 110

€ 220

Overig • Verenigingen en stichtingen
• Detailhandel en bedrijven
• Dienstverlening (banken, medische dienstverlening, enz.)
• Supermarkten

€ 55 
€ 55   per vestiging
€ 55   per vestiging
€ 110 per vestiging

www.vvvhofvantwente.nl



AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap VVV Hof van Twente

 JA, IK WORD LID VAN VVV HOF VAN TWENTE EN MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE VELE PROMOTIE- EN MARKETINGACTIVITEITEN VAN DE VVV.

Vul hieronder uw (bedrijfs)gegevens in. Let op: Dit is de manier waarop u/uw bedrijf wordt vermeld.

Naam bedrijf:

 

Vestigingsadres:

 

Postcode/plaats:
  

Postadres:
  

Postcode/plaats:

 

Naam contactpersoon:  dhr/mw

 

Telefoonnummer: 

  

Internetadres:
 

Faxnummer:

E-mailadres: 

Basislidmaatschap: S.v.p. invullen, meerdere antwoorden mogelijk.

Particulier lidmaatschap:
Vermelding naamsgegevens op de website: ja / nee

1. Categorie VERBLIJF: 

 1.1 Bed en Breakfast, 
  totale capaciteit    slaapplaatsen 

 1.2 Hotels, 
  totale capaciteit    kamers 

 1.3 Pensions, 
  totale capaciteit    kamers 

 1.4 Vakantiewoningen, 
  totale capaciteit    vakantiewoningen 

 1.5 Stacaravans, 
  totale capaciteit    stacaravans 

 1.6 Appartementen, 
  totale capaciteit    appartementen 

 1.7 Groepsaccommodaties, 
  totale capaciteit    slaapplaatsen 

 1.8 Campings, 
  totale capaciteit    staanplaatsen 

 1.9 Kamperen bij de boer, 
  totale capaciteit    staanplaatsen 

2. Categorie VERVOER: 

 2.1 Verhuurbedijven, 
  t.b.v. vermaak met    verhuureenheden 
  (s.v.p. aantal fietsen, kano’s e.d. invullen) 

 2.2 Transport 

3. Categorie VERMAAK: 

 Reguliere entreeprijs volwassenen:  €   p.p. 
 3.1 Attracties en bezienswaardigheden, 

  te weten: 
 3.2 Kunst en cultuur, 

  te weten: 
  3.3 Natuurrecreatiebedrijven, 
  te weten: 
  3.4 Sport en spel, 
  te weten: 
  3.5 Ontspanning, 
  te weten:  

4. Categorie ETEN/DRINKEN/UITGAAN EN VERGADEREN: 
 

 4.1 Café’s en bars 
 4.2 Lunchrooms, cafetaria’s, shoarmazaken, ijssalons 
 4.3 Restaurants
 4.4 Cateringbedrijven 
 4.5 Vergader- en congreslocaties, evenementenhallen, 

  totale capaciteit   personen 
 4.6 Dancings, discotheken 
 4.7  Partylocaties 

5. Categorie OVERIG: 

 5.1  Verenigingen en stichtingen 
 5.2  Detailhandel en bedrijven, aantal vestigingen:  
 5.3 Dienstverlening, aantal vestigingen: 
 5.4 Supermarkten, aantal vestigingen:  

 Inlogcode t.b.v. website. Hiermee kunt u zelf uw gegevens 
 beheren op de website van VVV Hof van Twente 

LET OP: Indien u hierboven meerdere antwoorden heeft gegeven, wilt u dan hieronder aangeven wat uw hoofdactiviteit is: 

Zie ommezijde voor aanmelding voor het pluslidmaatschap. 
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AANMELDINGSFORMULIER Pluslidmaatschap VVV Hof van Twente
 
JA, IK WENS MIJN BASISLIDMAATSCHAP AAN TE VULLEN MET DE VOLGENDE ONDERDELEN VAN HET PLUSLIDMAATSCHAP. 

S.v.p. onderstaande invullen indien u akkoord gaat met automatische incasso van uw contributie:

Naam:

Banknummer:  of Gironummer:
 

Plaats hieronder uw handtekening voor akkoord. 

Naam:

Datum:   -  - 

Handtekening: 

In te vullen door VVV Hof van Twente

Datum:  -  -        Debiteurnummer:       Handtekening voor akkoord:   

Optie 1
 Extra vermelding van uw n.a.w.-gegevens in andere cate- 

 gorieën dan de 4 standaard vermeldingen. Bedrag: € 50,- per
 jaar per 3 extra vermeldingen. Vermelding in de toeristische
 informatiegids VVV Magazine Hof van Twente.

Optie 2
 Extra vermelding van uw n.a.w.-gegevens in andere 

 categorieën dan de standaard op de website 
 vvvhofvantwente.nl en informatiezuilen. Bedrag: € 50,-
 per jaar per 3 extra vermeldingen. 

Optie 3
 Banner van uw bedrijf op de website vvvhofvantwente.nl.

  Bedrag: € 50,- voor 8 aaneensluitende weken.

Optie 4
 Vermelding van uw arrangement op een prominente plek op  

 de website. Bedrag: € 30,- voor 8 aaneensluitende weken. 

Optie 5
 Folderparticipatie beurzen. Bedrag: € 50,- per beurs.

 Bij deelname door VVV Hof van Twente zult u benaderd 
 worden voor folderparticipatie. 

Optie 6
 Promotie via etalage en vitrine VVV-winkel in Delden,
 Diepenheim, Goor en Markelo. Bedrag: € 50,- per VVV-winkel
 voor 4 aaneensluitende weken.
 

www.vvvhofvantwente.nl


