
 

INSCHRIJFFORMULIER DEELNEMER 
Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoon Bedrijfsnaam 

 

Email 

IBAN t.n.v. 

 

☑ Ondergetekende sluit zich hierbij aan als deelnemer bij Stichting de Fabriek en verkrijgt daarmee: 
– Toegang tot het pand, werkplekken en spreekkamers  binnen de urenbundel, 1

– draadloos internet, koffie en thee, 
– toegang tot de activiteiten, 
– de nieuwsbrief voor en door professionals, 
– korting op het reserveren van spreekkamers en instructieruimte, 
– toegang tot faciliteiten van alternatieve aanbieders  via ConnAct. 2

 
Kies hieronder één van de abonnementsvormen: 

 

Ik maak beperkt gebruik van de faciliteiten tot 8 uur per week (€30 per maand) 

Ik maak regelmatig gebruik van de faciliteiten, meer dan 8 uur per week (€50 per maand) 
 

De Fabriek kent gunstige tarieven omdat de leden niet alleen financieel maar ook operationeel bij kunnen 
dragen in het runnen van dit werkhuis. Voor en door leden dus, met als voorname bijkomstigheid dat je je 
al snel thuis voelt op de Fabriek. Tijdens een welkomstgesprek kun je bepalen hoe jij deze bijdrage wilt 
leveren. Wij willen jou hiertoe graag aanmoedigen, maar het is uiteraard vrijblijvend. 
 

Ik kies er voor om (voorlopig) geen operationele bijdrage te leveren en betaal daarvoor €20 per  
maand extra. Ik kan altijd later nog besluiten om actief te worden. 
 

Abonnementsduur en ingangsdatum 

Het deelnemerschap wordt aangegaan voor minimaal zes maanden, wordt steeds stilzwijgend met een maand 
verlengd en kent een opzegtermijn van één volle kalendermaand. 
 

Ingangsdatum contract: _________________________________ 
 
Van deze overeenkomst maakt deel uit: de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting de Fabriek. 
 
Ondergetekende 

• verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden, 
• verklaart geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van e‐mail van Stichting de Fabriek en ConnAct! 
• machtigt Stichting de Fabriek de verschuldigde abonnementsgelden maandelijks vooraf te incasseren via 

automatische incasso van bovenvermelde bankrekening. 
 
Getekend op datum Handtekening 

 

1Voor spreekkamer gebruik met derden worden beperkte kosten in rekening gebracht. 
2Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden op de website. 

 


