Aanmeldformulier 2021
Zelfstandigen & Kleine ondernemingen
Middels dit formulier schrijft u uw organisatie in voor deelname aan het Low Car Diet 2021, van 13 september
tot en met 10 oktober 2021.
De inschrijfkosten bedragen €25,- excl. BTW per medewerker met een minimumbedrag van 100 euro. U kunt
alleen met het hele bedrijf deelnemen. Zo gaan we samen voor impact!
Deelname is inclusief digitaal communicatie- en promotiemateriaal voor in- en externe werving.
Aanvullende opties (kruis aan):
o

Banner en poster pakket (1 banner 1 x 2 meter en 50 x A2 posters) € 250,- excl. BTW.

o

Activatie-teams (2 personen, 3 uur op locatie): €500,- excl. BTW per team.

o

Uitbesteding projectmanagement tegen uurtarief van € 90,- excl. BTW.

o

Afname extra prijzenpakket voor intern gebruik €1.500,- excl. BTW.

o

Productie bedrijfsvideo Low Car Diet €2.500,- excl. BTW.

o

Extra licenties Fynch Smart Mobility €10,- excl. BTW per persoon per maand.

o

Toegang tot evenementen georganiseerd rondom Low Car Diet €250,- excl. BTW per medewerker.

o

Uitnodiging voor 2 personen voor het Low Car Diet Slotdiner €750,- excl. BTW.

Aanvullende interesse (u ontvangt een voorstel):
o

Inzet (deel) e-bikes.

o

Inzet elektrische deelauto / -scooter.

o

Automatiseren ritregistratie reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

o

Mobility-card / mobility as a service (MAAS).

o

Opstellen duurzaam mobiliteitsbeleid.

o

Extra duurzame gedragsverandering mobiliteit binnen uw organisatie.

AANMELDEN
Na aanmelding is uw inschrijving definitief. Het logo van uw bedrijf/organisatie wordt vermeld als deelnemer
op onze websites. Tevens zal de contactpersoon extra informatie ontvangen over de start en invulling van de
mobiliteitswedstrijd. Een volledig ingevuld en ondertekend formulier kunt u sturen naar info@lowcardiet.nl

ONDERTEKENING
Naam bedrijf/organisatie: ........................................................................................................................
Aantal medewerkers organisatie (FTE): ………………………………………………………………
Gegevens contactpersoon:
Naam: ........................................................................................................................................................
Functie: .................................................................................. Vestiging: .................................................
Email: ......................................................................................... Tel.nr.: ...................................................
Factuuradres:
Straat: ........................................................................................................................................................
Plaats: ........................................................................................................................................................
Factuurgegevens (eventueel): .................................................................................................................
Door dit formulier te ondertekenen gaat uw organisatie akkoord met de Algemene Voorwaarden van deelname,
zoals bijgevoegd. Binnen 7 dagen na retour van dit formulier ontvangt u de factuur voor deelname. De factuur
dient uiterlijk vier weken na dagtekening, maar uiterlijk voor aanvang van het Low Car Diet te zijn voldaan.
Na deelname ontvangt u de factuur voor eventuele bijkomende kosten1.
Voor akkoord opdrachtgever:

Voor akkoord opdrachtnemer Stichting de
Reisbeweging:

Naam:

Naam: G. Vesseur, voorzitter bestuur

Plaats:

Plaats: Breukelen

Datum:

Datum: 08-02-2021

1

Onder bijkomende kosten vallen aanvullende opties. U wordt altijd op de hoogte gebracht van de bijkomende kosten en kunt ook zonder deze kosten
aan het Low Car Diet deelnemen.

