IJsseldelta
Samen
staan we
sterker

Promotie doen we samen!
Hierbij bevestig ik mijn deelnemerschap bij IJsseldelta Marketing.

Gegevens waarmee u vermeld wilt worden voor publiek
Naam onderneming:
Vestigingsadres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Internetadres:

Gegevens waarop wij u kunnen bereiken
Contactpersoon: dhr/mw
Postadres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres*:
*Let op: op dit emailadres ontvangt u de nieuwsbrief waarin IJsseldelta Marketing u informeert over haar activiteiten, projecten en acties.

Plaats hieronder uw handtekening voor akkoord
(na invulling van voor- en achterkant)

Naam
Datum
Handtekening

Ik kies tot wederopzegging voor automatische verlenging van het basispakket en betaal slechts € 115,- per jaar excl. BTW aangevuld met
een toeslag, afhankelijk van het soort onderneming.

Categorie

Rubriek

Toeslag

Hier kunt u aangeven in welke categorie uw bedrijf valt. U kunt meerdere antwoorden geven.

Verblijf

Appartementenverhuur
Bed & Breakfast
Bungalowverhuur
Camping
Groepsaccomodatie
Hotel/pension
Jachthaven
Kamperen bij de boer
(Sta-)caravanverhuur

Vermaak

Attracties/bezienswaardigheden
reguliere entreeprijs volwassenen
Kunst en cultuur
reguliere entreeprijs volwassenen
Bootverhuur & rondvaarten
Overig vermaak
reguliere entreeprijs volwassenen

Horeca

Overig

appartementen
kamers
bungalows
ha
slaapplaatsen
kamers
ligplaatsen
ha
caravans

€

p.p.

€
€

p.p.
p.p.

€

p.p.

Cafés, bars, (nadruk op drinken)
Restaurants, lunchrooms, cafetaria’s,
ijssalons, cateringbedrijven (nadruk op eten)
Zalen (nadruk op vergaderen, feesten), totale capaciteit

personen

Detailhandel
Overige bedrijven en instellingen
Let op: indien u hier boven meerdere antwoorden heeft gegeven, wat is dan uw hoofdactiviteit?

Hoofdactiviteit:
U wordt standaard vermeld in de rubriek van uw hoofdactiviteit. Als u ook in andere rubrieken vermeld wilt staan,
kunt u dat hieronder aangeven (€100,- voor 3 extra vermeldingen in het regiomagazine en op de website).

Goedetoem
:
te w n

Retourneer
dit formulier naar:
IJsseldelta Marketing
Postbus 1155
8001 BD Zwolle
T 038-4686659
E info@ijsseldeltamarketing.nl

Extra vermelding in de rubriek:
Extra vermelding in de rubriek:
Extra vermelding in de rubriek:

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
De meest actuele tarieven vindt u op de website
www.ontdekdeijsseldelta.nl.
• Als uw onderneming in meerdere categorieën valt wordt uw bijdrage
vastgesteld op basis van de Hoofdactiviteit.
• De basisbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het
consumentenprijsindexcijfer. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via
de e-nieuwsbrief die u ontvangt van IJsseldelta Marketing.
• Een deelnamejaar loopt van januari t/m december. Als u gedurende het
jaar deelnemer wordt, wordt uw bijdrage naar rato berekend.
• De deelname wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk vóór
uiterlijk 1 november de deelname voor het komende jaar opzegt.

Wij heten u van harte
welkom als deelnemer
bij IJsseldelta en kijken
uit naar een prettige
samenwerking!

• Bij niet tijdige betaling van nota’s van IJsseldelta Marketing kan IJsseldelta
Marketing de levering van haar diensten en producten staken.
• IJsseldelta Marketing stuurt u regelmatig een e-nieuwsbrief om u op de
hoogte te houden van nieuws, activiteiten, projecten en acties.
• IJsseldelta Marketing is onderdeel van MarketingOost.

