
 
DEELNAMEFORMULIER PARTNERPAKKETTEN  

2019 

BEDRIJFSGEGEVENS 

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

Adres      ………….……………………………………..…………………………………………………………………. 

Postcode & plaats    ………….……………………………………..…………………………………………………………………. 

Contactpersoon     ………….…………………………..………………………………………………………………….  M / V 

Telefoon     …………………………………………………………. 

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

 Ja, ik word partner van Uit in Soest & RBT Heuvelrug & Vallei        €  150,00 (ex. Btw) 
Mijn onderneming krijgt een eigen locatiepagina bij RBT, kan events doorgeven en wordt vermeld op de site van UitinSoest.nl 

Indien u lid bent van Koninklijke Horeca Nederland of van een Winkeliersvereniging die aangesloten is, ontvangt u € 25,- korting op 

het basispakket. Incl. kwart pagina in het boekje 
 

EXTRA OPTIES – UIT IN SOEST                 

 A1. adresvermelding in de toeristische gids Uit in Soest incl. ½ pagina advertentie   € 100,00 
 A2. adresvermelding in de toeristische gids Uit in Soest incl. 1 pagina advertentie   € 200,00 
 B. Online media pakket (banner, foto’s, events, links, Facebook)     € 150,00 

 Mogelijkheid tot vermelden van evenementen op digiborden conform reglement   Zie site Uit in Soest 

 

EXTRA OPTIES – OP DE HEUVELRUG 

 RBT-folders + folders uit de regio op locatie ontvangen incl. gratis baliedisplay   €   75,00  

 Recreatiekrant Regio Utrecht voor uw gasten ontvangen (3 edities per jaar)   € 100,00  

 Combi voordeeltarief: zowel Recreatiekrant als RBT-folders ontvangen    € 150,00  

 Bezorging van uw eigen folder op drukke locaties in regio – 1x per jaar    € 100,00  

 Bezorging van uw eigen folder op drukke locaties in regio – 4x per jaar     € 250,00 

 

CAMPAGNES      
Ik heb interesse in deelname aan:                 

 Fietsen op de Heuvelrug    

 Wandelen op de Heuvelrug   

 Heuvelrug Magazine 

 Zakelijk Toerisme  
 

 

BETALING  

 Automatische incasso – ik ontvang een korting van €25,00 per jaar op het basispakket en betaal € 125,- ex. Btw. 

Incassorekening (IBAN)     __ __    __ __     __  __  __  __      __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

Ik machtig RBT Heuvelrug & Vallei de bedragen voor de aangekruiste onderdelen van mijn rekening af te schrijven. Voor 

onze administratie ontvang ik een factuur  
 

 Op rekening   

Ik ontvang van RBT Heuvelrug & Vallei facturen voor de aangekruiste onderdelen en betaal deze binnen 30 dagen.  
 

ONDERTEKENING 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid in te hebben gevuld en word tot wederopzegging partner van  

Uit in Soest  (en RBT Heuvelrug & Vallei) 
 

Plaats: …….…………….………………………..……………  Handtekening:  ……………………………………………………………….. 

Datum: ………………………………………………………… Naam:   ……………………………………………………………….. 

Dit formulier inleveren bij uw contactpersoon of (bij voorkeur digitaal) versturen naar Uit in Soest   henk@uitinsoest.nl of 

cees.vos@uitinsoest.nl  
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