Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Telefoon: 035-6954144
info@clok.nl - www.clok.nl

Aanmeldformulier CLOK | Netwerk Gemeenten
U wordt als gemeente deelnemer, met één of meer op naam geregistreerde personen. Dit zijn dan
ook de personen die in aanmerking komen voor de korting op activiteiten, voor de 2 gratis
kennisnetwerkbijeenkomsten in de regio en voor ons magazine KRINGEN.
De bijdrage aan CLOK van de deelnemende gemeenten is per 1 januari 2018 veranderd. Al jarenlang
hanteerde CLOK een contributie gebaseerd op staffels. Echter, gelet op de verschillende grootte
van gemeenten is deze aangepast naar een vast bedrag van €495,- voor elke deelnemende
gemeente, aangevuld met 1 cent per inwoner. De som van het bedrag is exclusief BTW. Iedere
gemeente betaalt voortaan, naar verhouding, dus evenveel.

Hierbij meld zich aan als deelnemer van het CLOK | Netwerk Gemeenten:
Naam gemeente

:

Adres gemeente

:

E-mailadres gemeente

:

Aantal inwoners

:

Aantal Fte’s

:

E-mailadres factuur

:

Kostenplaats

:

Naam tekenbevoegde

:

E-mailadres

:

Datum

:

Handtekening

:

Stichting CLOK

De volgende deelnemers schrijven zich in:
Naam
Afdeling

Functie

E-mailadres

Terugsturen
Dit formulier kunt u via de mail versturen aan s.deboer@clok.nl
Voor vragen kunt u bellen met Sandra de Boer, telefoon (+31) 6 12309216.
Bevestiging
U krijgt binnen 2 dagen een bevestiging dat uw aanmelding is ontvangen.
opzegtermijn:
Voor 1 november elk jaar.
Wijzigingen gemeente/persoonsgegevens:
U kunt een mail sturen aan info@clok.nl en wij zullen er voor zorgen dat het wordt aangepast.
Algemene voorwaarden
Op deelname van Stichting CLOK zijn de algemene voorwaarden van kracht. Door u in te schrijven
gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Stichting CLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen
slechts de gegevens die nodig zijn voor een zo goed mogelijke uitvoering van onze werkzaamheden.
Stichting CLOK zet zich in, zodat uw privacy gewaarborgd is en blijft en er zorgvuldig met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan. In ons privacybeleid kunt u terugvinden op welke manieren wij
dit doen.
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