Het Business lidmaatschap
Beste ondernemer,
Speciaal voor u als ondernemer heeft Brabants Centrum een all-inclusive Business Lidmaatschap*.
Voor slechts € 50,- per jaar (excl. 6% btw) ontvangt u twee kranten en meer:

.
.
.
.
.
.
.

De donderdagkrant op uw zaak én
De donderdagkrant bij u thuis in de bus en digitaal ( woont u buiten ons verspreidingsgebied
dan zijn de jaarkosten € 90,- excl. BTW of u ontvangt thuis alleen de digitale krant).
De digitale dinsdagkrant ( een extra editie) wekelijks op uw PC, telefoon of tablet.
5% korting op personeelsadvertenties, of als u lid bent van SPIN 5% op alle advertenties.
30% korting op familieberichten.
30% korting op de woningverkoopadvertentie van uw privé woning.
Regelmatig exclusief ledenvoordeel.

* Is uw zakelijk adres gelijk aan uw privéadres? Dan ontvangt u 1 krant per week.
Let op: ook voor u is het Business Lidmaatschap interessant, want dit abonnement is aftrekbaar.

Bent u al abonnee?

Bent u nog geen abonnee?

Wij zetten uw huidige abonnement graag om
naar het Business Lidmaatschap. We werken
jaarlijks met een automatische incasso. Voor uw
administratie ontvangt u ieder jaar een factuur.

Dan is het Business Lidmaatschap een goed
idee! We werken jaarlijks met een automatische
incasso. Voor uw administratie ontvangt u ieder
jaar een factuur.

Om gebruik te kunnen maken van het Business Lidmaatschap vragen wij u in beide gevallen om
onderstaande gegevens in te vullen:
Ik ben op dit moment al abonnee. Ik wil mijn abonnement graag omzetten naar het
Business Lidmaatschap.
Ik ben op dit moment nog geen abonnee en wil graag het Business Lidmaatschap.

Zakelijke gegevens:
Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………….....
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………………………………………
Postcode & Plaats: ……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………
E-mail zakelijk: ……………………………………………………………………………………………………
Voorletter(s): …………………………...

Achternaam: …………………………………………………........

Man /vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Functie: ……………………………………………………….
Doorgaan op achterzijde

Adres thuis:
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………………………………………
Postcode + Plaats: ……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………
E-mail privé: ………………………………………………………………………………………………………
Het ingevulde formulier plus onderstaande automatische incasso ( u ontvangt jaarlijks een factuur per post
voor uw businesslidmaatschap), kunt u GRATIS opsturen naar:
Stichting Brabants Centrum, Antwoordnummer 16009, 5280 VJ Boxtel

Zakelijke Europese incasso

SEPA

Doorlopende (business-to-business) machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

Stichting Brabants Centrum
om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Stichting Brabants Centrum voor het Business Lidmaatschap
Deze machtiging is uitsluite]kelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het
bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit
doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.

1. Gegevens van de machtiging
Naam incassant

: Stichting Brabants Centrum

Adres

: Prins Bernardstraat 5

Postcode

: 5281 JH

Incassant ID

: N L 6 0 Z Z Z 1 6 0 0 8 9 0 1 0 0 0 0

Plaats: Boxtel

Land: Ned

Kenmerk machtiging : B U S I N E S S L I D

Reden betaling

: Business Lidmaatschap

2. Eigen gegevens
Bedrijfsnaam

:

Adres

:

Postcode

:

Ten laste van IBAN

:

Plaats:

Land:
BIC*:

3. Ondertekening
Datum

:

Naam 1

:

Naam 2:

Handtekening 1

:

Handtekening 2:

Plaats:

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

STICHTING

