
Correspondentieadres: Postbus 36, 5490AA Sint-Oedenrode 
KvK nummer: 17226540 Rabobank: 1286.83.198   IBAN: NL79 RABO 0128 6831 98 BIC: RABONL2U 

Overeenkomst 
Inzake deelneming in de  

Stichting Bedrijven Terreinen Nijnsel en de Kampen te Sint-Oedenrode 
 

Ondergetekende  

Bedrijfsnaam:  

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoonnummer:   

E-mailadres:  

 

Verklaart een overeenkomst aan te gaan tot deelneming in de activiteiten van de Stichting Bedrijven Terreinen Nijnsel en de 
Kampen te Sint-Oedenrode.  
Activiteiten zoals het stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van de bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen 
o.a. door middel van camerabeveiliging, het in standhouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de 
belangenbehartiging van de deelnemers. Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.sbn-k.nl.  
De deelnemer verklaart voorts akkoord te gaan met een deelnemersbijdrage in de hieronder aangegeven klasse met de 
bijbehorende contributie. Het eerste jaar naar effectieve deelname van dat jaar.  
De indexering en/of de eventuele tariefaanpassingen zullen jaarlijks plaatsvinden per 1 september, deze gelden dan voor alle 
deelnemers en over de gehele overeenkomst.  
 

Het contract gaat in op ……………………….…. Contractduur is één jaar en wordt na afloop automatisch verlengd. Opzegging van 
het contract per contractvervaldatum dient te geschieden per aangetekend schrijven uiterlijk 3 maanden voor afloop van de 
lopende termijn. Ontbindende voorwaarden hiervoor zijn: verhuizing naar elders of beëindiging bedrijfsvoering. Dit dient altijd 
in schriftelijk overleg met het bestuur te geschieden. 
 
Vanuit overheidswegen wordt geëist dat u alleen aan de Stichting kunt deelnemen als u als deelnemer staat ingeschreven bij 
de Stichting SBN+K. De bijdrage hiervoor is € 25,00 per jaar. 
 

Ondergetekende valt onder klasse:  
 

  
De contributie is onderverdeeld in vier categorieën: 

 Klasse A  

Bebouwd oppervlakte kleiner dan 250 m2  

€ 200,00 excl. btw per jaar 

Deelnemer stichting SBN+K 

€ 25,00 excl. btw per jaar     

    Klasse B 

Bebouwd oppervlakte grootte 251-500 m2 

€ 334,30 excl. btw per jaar 

Deelnemer stichting SBN+K 

€ 25,00 excl. btw per jaar 

 

 Klasse C 

Bebouwd oppervlakte groter dan 500 m² 

€ 557,15 excl. btw per jaar 

Deelnemer stichting SBN+K 

€ 25,00 excl. btw per jaar 

 Klasse D 

Particulier zonder bedrijf 

€ 55,71 excl. btw per jaar 

Deelnemer stichting SBN+K 

€ 25,00 excl. btw per jaar 

 

 

Handtekening gecontracteerde: 

 

 

Handtekening Stichting Bedrijventerreinen 
Nijnsel en de Kampen, voorzitter Paul Hellings 
 
 
 

 

http://www.sbn-k.nl/

