
MONTFORT PROMOTION
ondernemersvereniging montfort

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

Secretariaat:
C. Thomas
Markt 3 A

6065 AV Montfort
info@ondernemersmontfort.nl

KVK: 12046070

BANK: NL82RABO0134708008

www.ondernemersmontfort.nl
www.montfortpromotion.nl
(websites in ontwikkeling)

facebook.com/montfortpromotion

Bedrijfsnaam:                                                        

Straat + huisnr:                                                        

Postcode + plaats:                                                       

Telefoonnummer:                                                        

E-mailadres:                                                        

Website:                                                         

Contactpersoon:                                                        

Telefoon contactp.:                                                       

E-mailadres contactp.:                                                       

Branche:                                                          

Bedrijfsactiviteiten:                                                                                            

                                                                                               

Aantal werknemers:                      

Bedrijfsomschrijving:                                                                                            

                                                                                                

Openingstijden:                                                                                             

                                                                                               

Facebook url:                                                                                             

Instagram url:                                                                                             

Twitter url:                                                                                              

Wat zijn onze taken?                                                                                            

(volgens u)                                                                                              

Naam :    Datum:    Handtekening:

                                                                                         

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage: €120 (€10 per maand)
(voor 2020 tijdelijk €100)

U ontvangt een digitale factuur op het ingevulde e-mailadres voor de jaarlijkse bijdrage 
van uw lidmaatschap van Montfort Promotion, ondernemersvereniging Montfort. Het lid-
maatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.

Waarom lid worden? Wat doet Montfort Promotion? Z.O.Z.



Doelstelling:

Het promoten van Montfort en zijn ondernemers in de breedste zin van het 
woord, zowel commercieel, toeristisch als ook qua leefbaarheid en levendigheid. 

Waarom lid worden?

• Uw onderneming krijgt een uitgebreide vermelding op ons nieuwe 
nieuws/agenda/bedrijven/verenigingsplatform ontdekmontfort.nl  
(zonder lidmaatschap enkel basisvermelding zonder social media en 
website link). 

• Ondernemers onderling en het ondernemersnetwerk ‘gunnen’ elkaar 
opdrachten.

• Een goed gepromote, georganiseerde en aantrekkelijke Aezelemert.
• Een levendig dorp op alle vlakken is commercieel van belang.
• U woont waarschijnlijk ook in Montfort, dus ook privé is een levendig 

dorp van belang.
• Geven aan het dorp = een gun-factor creëren.
• Vele handen maken licht werk voor bijvoorbeeld een evenement of  

actie.
• Vele leden maken een financieel sterke vereniging.
• De ondernemersvereniging organiseert enkele malen per jaar ‘borrels’ 

met korte lezingen over interessante ondernemersonderwerpen zoals 
over regelgeving, ICT, sociale media, enzovoorts.

• Samen staan we sterk en kan er op vele vlakken bespaard worden 
zoals op BHV cursussen, pakketten verzenden, verzekeringen, enzo-
voorts.

• Brainstormen en spreken met collega ondernemers levert frisse nieuwe 
ideeën en inspiratie op.

• Gesprekspartner van de gemeente Roerdalen.
• En bovendien is het natuurlijk gewoon gezellig. 

 

Dus twijfel niet langer en meld uw onderneming aan! 

Het lidmaatschapsgeld heeft u hiermee zo terugverdiend.


