
 

 

Aanmeldingsformulier  

Marktoriëntatiereis offshore windenergie 2019, Londen, Verenigd Koninkrijk 

 24-26 juni 2019 

 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor deelname aan de marktoriëntatiereis offshore 

windenergie tijdens Global Offshore Wind in Londen, 24 - 26 juni 2019 

 

 

Bedrijf: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Website: 

Product: 
 

Lid van: IRO / HHWE / NBCC (omcirkelen wat van toepassing is). Ledennummer (invullen): 

Naam deelnemer 1: 

GSM: E-mail: 

Functie: 

Naam deelnemer 2: 
(indien van toepassing) 

GSM: E-mail: 

Functie: 

Datum en plaats: Handtekening 
 
 



 

 
 

Deelnameprijs:  

Voor deelname aan de reis geldt een deelnamebedrag van € 1.980, - excl. BTW (prijs voor leden van 

de NBCC, IRO en HHWE, niet-leden betalen € 2.200, - excl. BTW ). Voor eventuele 2e en volgende 

deelnemers van hetzelfde bedrijf geldt een deelnamesom van € 1.650, - excl. BTW. 

Inbegrepen: 

 Intake en organisatie van het volledige bezoek-programma 

 2 hotelovernachtingen (incl. ontbijt) 
 2 dagen toegang tot Global Offshore Wind 2019 (beursbezoek inbegrepen, conferentie-

programma niet inbegrepen) 
 Lokaal transport (inclusief transfers van en naar luchthaven) 
 2 x diner en 2 x lunch 
 Vermelding van uw bedrijfsprofiel in het deelnemersboekje dat vooraf en tijdens de 

missie wordt toegezonden aan alle Britse contacten in de offshore windindustrie 
 Begeleiding tijdens de missie door medewerkers van de NBCC  
 Let op: vliegtickets zijn niet inbegrepen 

Voorwaarden/aanvullende informatie: 

 Voor deelname aan deze missie is mogelijk subsidie beschikbaar (tot een maximum van         
€ 665,-) via de missievouchers van RVO. Informeer desgewenst bij ons naar de voorwaarden; 

 Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur. Alle 
betalingsverplichtingen dienen voor aanvang van de reis te zijn voldaan; 

 Annulering: kosteloze (schriftelijke) annulering is mogelijk tot 40 dagen voor aanvang van de 
missie. Bij annuleringen vanaf 39 dagen voor aanvang wordt 100% van het deelnamebedrag 
in rekening gebracht. U kunt zich bij verhindering eventueel laten vervangen door een 
collega.  

 

Verdere gegevens kunnen desgewenst worden verstrekt door Michiel van Deursen, NBCC,  

tel: 070-205 5656 / 06-513 42 536 

Gelieve het ingevulde aanmeldingsformulier te scannen en te retourneren via e-mail aan: 

mvandeursen@nbcc.co.uk 

 

Gebruik de rest van deze pagina voor opmerkingen/dieetwensen/aanvullende gegevens: 

mailto:mvandeursen@nbcc.co.uk

