
 
INSCHRIJFFORMULIER O.V.M. 

 
Hiermede bevestig ik (co-)lid te worden van de Ondernemers Vereniging Maasdriel – O.V.M. 

 
Ik machtig hierbij het bestuur van OVM, tot schriftelijke wederopzegging, de jaarlijkse contributie en eventuele andere 
bijdragen automatisch te incasseren; het bankgironummer van OVM is (Rabobank)1251.43.273. Het lidmaatschap 
bedraagt  € 350, - voor een vol jaar. Co-leden (= bv partner) betalen  € 120, - per jaar. Een jaar gaat in per 1 januari, 
bij tussentijds toetreden is dit naar rato per maand, per de eerste van de maand van aanmelding. Vanaf 1 okt. rest van 
het jaar gratis. Opzeggen minimaal een maand voor het einde van het jaar. 

Dit formulier met handtekening en banknummer sturen naar OVM Postbus 79  5330 AB Kerkdriel 
 

      Voor starters hebben we een speciaal instap tarief! € 120,00 p/j. Startende ondernemers zijn zij die binnen de eerste vijf   
jaar na inschrijving bij de Kamer van Koophandel lid worden van de OVM. Startende ondernemers krijgen maximaal 
twee jaar contributie korting op de contributie maar dit is nooit langer dan vijf jaar na inschrijving KvK. 
 
Bedrijfsgegevens (ook bij Co-lidmaatschap) 
S.v.p. visitekaartje bijvoegen 
 
Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………….           Postbus: …………………………….. 

PC+ plaats:  ………………………………………   PC + plaats: ……………………….. 
Telefoon zaak: ……………………………………        Functie: ……………………………… 

Fax zaak: ………………………………………… 

Mobiel nr.: ………………………………………. 

E-mail adres: ……………………………………W.W.W.………………………………………… 

Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………. 

Bedrijfsvorm: eenmanszaak / VOF / B.V. / N.V. / Anders, nl.: ………………………* 

Ingang datum: …………………………..      Lid / Co-lid * 

Datum inschrijving KvK (ivm starterstarief) :  ………………………………………………………….  Nummer KvK………………….. 

              
Co-lid alleen mogelijk naast een volledig lidmaatschap. 
Privé-gegevens nieuw (co-)lid: 

Naam/voorletters: ………………………………………………………………………….. 
Straatnaam / no.: …………………………………………………………………………… 

Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………    Roepnaam: ……………………..  

Telefoonnummer privé: ………………………… 

Graag zo volledig mogelijk invullen.              *) = Doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
Zijn er zakelijke partners? Ja / Nee *         Zo ja, naam: ……………………………………… 
 
Datum: ………………………………………     Handtekening: ………………………………. 
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