Ondernemersvereniging Vianen
Sinds 1931 Secretariaat: Postbus 98, 4130 EB Vianen

!

DOORLOPENDE MACHTIGING
Ondergetekende:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Ondernemersvereniging
Vianen

Incassant:
Rekening nummer:

NL42 RABO 0336 0590 00

Naam:

Ondernemersvereniging Vianen

Adres:

Postbus 98

Postcode en woonplaats:

4130 EB Vianen

Betalingsgegevens:
IBAN nummer

Ondertekening:
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan de
incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de rekening van
ondergetekende en ontvangt hierbij tenminste 4 dagen voor afschrijving bericht middels
een factuur.
Datum:

Handtekening:

Indien niet akkoord met een afschrijving kan binnen 5 werkdagen een verzoek tot
terugboeking worden ingediend bij de desbetreffende bank.
Intrekking van de machtiging dient tijdig en schriftelijk te worden gedaan aan de
Ondernemersvereniging Vianen ter attentie van de penningmeester

Voor en door
Ondernemers
!

www.ovv-vianen.nl

Ondernemersvereniging Vianen
Sinds 1931 Secretariaat: Postbus 98, 4130 EB Vianen

INSCHRIJFFORMULIER
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
Contactpersoon
Vestigingsadres
Postcode

Woonplaats

Correspondentieadres

De O.V.V. zet zich in voor het continue verbeteren van het ondernemersklimaat in Vianen.
Wij nemen, samen met de BIZ, initiatieven tot het behoud van een veilig, aantrekkelijk
en schoon winkelgebied. Behartigen de belangen van onze leden bij de Gemeente op velerlei
gebied door middel van structureel overleg met de Wethouders van Vianen
in de S.W.I.V. (Stuurgroep Winkelvoorziening in Vianen) en promoten onze mooie stad
via de S.V.P. (Stuurgroep Vianen Promotie).

Telefoon (vast)

Mobiel

Fax

email

KvK nummer

Branche

Rechtsvorm
Handtekening

Heeft u interesse in het lidmaatschap?

Met vriendelijke groet,
Dick Barelds
Voorzitter Ondernemers Vereniging Vianen

Woonplaats

Bankrelatie en IBAN nr.

Onze leden voorzien wij van alle actuele informatie die van belang kunnen zijn via
onze website en nieuwsbrieven via email..

Informeer eens bij een van onze bestuursleden of meldt u
gelijk aan via onze site of middels dit formulier.
Een volledig ingevuld formulier kunt u mailen naar secretaris@ovv-vianen.nl
Want met uw steun staan we sterker.

Postcode

Contributieopbouw
De contributie is gebaseerd op het toekennen van basispunten waarbij branche, grootte van het
bedrijf, locatie en georganiseerde activiteiten voor die locatie de criteria zijn die een rol spelen.
In onderstaande tabel is deze puntentoekenning weergegeven, waarbij het contributiebedrag per
basispunt is vastgesteld op 52,50 per jaar exclusief BTW. Voor locaties op de Voorstraat geldt
daarbij een toeslag van 40,00 exclusief BTW voor de muziekvoorziening ter plaatse.
Branche

Locatie
Detailhandel > 5 Fte of
>120m2 oppervlakte

Voor
straat

Lijnbaan

Centrum
Overig

De
Hagen

Monnike
n hof

Industrie
terrein

Overig

12

12

10

4

4

4

2

Overige detailhandel

8

8

6

4

4

4

2

Horeca

6

6

6

4

4

4

2

Dienstverlening

4

4

4

2

2

2

2

Overig

2

2

2

2

2

2

2

Gaarne het aantal basispunten omcirkelen in het vakje dat voor uw bedrijf van toepassing is. De
nd tenzij anders overeengekomen.
Ik ben startende ondernemer en betaal het 1e jaar slechts

!

105 per jaar exclusief de BTW.

www.ovv-vianen.nl

