
	

	

 
Inschrijfformulier Ondernemend Oosterdok 
de bedrijvenkring van Expeditie Oosterdok 

Bedrijfsgegevens 
Facturatie 

Bedrijfsnaam  ………………………………………………………………………….. 

t.a.v.   ………………………………………………………………………….. 

Factuuradres  ………………………………………………………………………….. 

Postcode/plaats ………………………………………………………………………….. 

e-mail factuur …………………………………………………………………………. 

Zoals te vermelden op kaart/website 

Bedrijfsnaam  ………………………………………………………………………….. 

Bezoekadres  ………………………………………………………………………….. 

Postcode/plaats ………………………………………………………………………….. 

Telefoon  ………………………………………………………………………….. 

Website  ………………………………………………………………………….. 

KVK-nummer ………………………………………………………………………….. 

BTW-nummer ………………………………………………………………………….. 

Aantal werknemers ………………………………………………………………………….. 

Omzet  ………………………………………………………………………….. 

Branche  ………………………………………………………………………….. 

 
Contactpersoon 

Naam   ………………………………………………………………………….. 

Functie  ………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ………………………………………………………………………….. 

E-mail   ………………………………………………………………………….. 

 

 



	

	

Expeditie Oosterdok biedt leden van Ondernemend Oosterdok een samenwerking op drie vlakken: 

1. Netwerk 
Samen met de bedrijven ontstaat er een duurzaam netwerk, een community met programmerende 
instellingen die elkaar makkelijk weten te vinden (via de projectleider of direct).  
 
2. Zichtbaarheid 
Elk bedrijf dat zich aansluit bij Ondernemend Oosterdok komt indien gewenst met een afbeelding 
van het gebouw en naam op de ontdekkingskaart (1e uitgave eind augustus 2017) en 
naamsvermelding als samenwerkingspartner op de (nog te ontwikkelen) website 
www.expeditieoosterdok.nl.  

 
3. Meedenken 
Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met alle partners wordt er teruggeblikt op de resultaten en de 
ambities voor volgend jaar besproken. Expeditie Oosterdok krijgt dan graag input van de bedrijven: 
wat zijn de wensen voor het gebied? Natuurlijk kan dit ook doorlopend door contact met de 
projectleider Bibi Heuvelink via bibi@denieuwecollectie.nl of 0616920304. U kunt tevens bij haar 
terecht met vragen of ideeën. 
 
Bepalingen: 

• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een jaar: van 12 juli 2017 t/m 12 
juli 2018. U wordt t.z.t. benaderd om het lidmaatschap eventueel te verlengen. 
 

• Met uw lidmaatschap steunt u het initiatief Expeditie Oosterdok en ontvangt u behalve 
bovengenoemde 3 punten van samenwerking geen expliciete tegenprestaties. Van uw 
bijdrage wordt de organisatie van Expeditie Oosterdok mede bekostigd.  
 

• Het kernteam van Expeditie Oosterdok, bestaande uit de directies van Het 
Scheepvaartmuseum, OBA, NEMO Science Museum en Bureau Marineterrein Amsterdam, is 
eindverantwoordelijk voor Expeditie Oosterdok en Ondernemend Oosterdok. 
 

• Het Scheepvaartmuseum voert de administratie van Expeditie Oosterdok. Na inschrijving 
ontvangt u een factuur voor de jaarlijkse contributie van Het Scheepvaartmuseum.  
 

☐ Ja, ik ben op de hoogte van de inhoud en de bepalingen van het lidmaatschap van de 
bedrijvenkring Ondernemend Oosterdok zoals hierboven beschreven. 

☐ Ja, ik ben tekenbevoegd en zeg hierbij de hieronder aangevinkte contributie toe. 
 
In overleg met de projectleider van Expeditie Oosterdok schrijf mijn bedrijf in als  
 
☐ Verkenner 
     €500,- excl. BTW per jaar 

	

☐ Avonturier  
     €1000,- excl. BTW per jaar 
 
	

☐	Ontdekkingsreiziger 
     €2000,- excl. BTW per jaar 

Opgemaakt te Amsterdam, 12 juli 2017 
 
Voor akkoord: 
 
    
……………………………………………... 
naam: 

 


