
 

 

 

AANMELDFORMULIER 
 

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden van OndernemersVereniging Neede. 
 
 
Bedrijf / Handelsnaam KvK ___________________________________________________________ 
 
Inschrijfnummer KvK ___________________________________________________________ 
 
Contactpersoon                    ______________________________________________________   M/V 
 
Adres ___________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats  ___________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer ___________________________________________________________ 
 
E-mailadres ___________________________________________________________ 
 
Internetadres ___________________________________________________________ 
 
Activiteit onderneming ___________________________________________________________ 
 
Aantal medewerkers ___________________________________________________________ 
 
 
Ik ga akkoord met verzending via e-mail:      JA / NEE 
 
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten van de JA / NEE 
vereniging en ga akkoord met de inhoud hiervan. (De statuten 
zijn te vinden op de website www.needseondernemers.nl.)  
 
Hierbij machtig ik de OVN tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie zoals hieronder is aan-
gekruist:  
 
Onderneming gevestigd binnen het winkelgebied* 
 
O Onderneming gevestigd binnen het winkelgebied* en €   10,00 + €   2,10 BTW = €   12,10 
 meebetalend aan het Ondernemersfonds 
      
O Onderneming met 1 t/m 19 werknemers, gevestigd € 250,00 + € 52,50 BTW = € 302,50 
 binnen het winkelgebied* en niet meebetalend aan het  
 Ondernemersfonds 
        
O Onderneming met 20 of meer werknemers, gevestigd € 350,00 + € 73,50 BTW = € 423,50 
 binnen het winkelgebied* en niet meebetalend aan het  
 Ondernemersfonds 
 
 
 

http://www.needseondernemers.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
Onderneming gevestigd op het bedrijvenpark Wheemergaarden* 

 
O  Onderneming gevestigd op bedrijvenpark Wheemer-   €   10,00 + €   2,10 BTW = €   12,10 
 gaarden en meebetalend aan het Ondernemersfonds  
 
O   Onderneming met 1 t/m 4 werknemers, gevestigd op € 200,00 + € 42,00 BTW = € 242,00 
  bedrijvenpark Wheemergaarden en niet meebetalend 
  aan het Ondernemersfonds      
        
O  Onderneming met 5 t/m 19 werknemers, gevestigd op   € 250,00 + € 52,50 BTW = € 302,50 
 bedrijvenpark Wheemergaarden en niet meebetalend 
 aan het Ondernemersfonds  
  
O  Onderneming met 20 of meer werknemers, gevestigd op € 350,00 + € 73,50 BTW = € 423,50 
 bedrijvenpark Wheemergaarden en niet meebetalend 
 aan het Ondernemersfonds 
 
 
Onderneming gevestigd buiten het winkelgebied* of het bedrijvenpark Wheemergaarden* 

  
O  Onderneming met 1 t/m 4 werknemers, gevestigd  € 200,00 + € 42,00 BTW = € 242,00 
 buiten het winkelgebied en bedrijvenpark Wheemergaarden  
        
O  Onderneming met 5 t/m 19 werknemers, gevestigd   € 250,00 + € 52,50 BTW = € 302,50 
 buiten het winkelgebied en bedrijvenpark Wheemergaarden  
  
O  Onderneming met 20 of meer werknemers, gevestigd € 350,00 + € 73,50 BTW = € 423,50 
 buiten het winkelgebied en bedrijvenpark Wheemergaarden 
  
 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk één maand voor het einde van het 
kalenderjaar aan het secretariaat van de vereniging (secretariaat@needseondernemers.nl of Postbus 
26, 7160 AA, NEEDE).  
 
 
Rekeningnummer (IBAN): NL__________________________ t.n.v. _____________________________   
 
 
Neede, ______ - ______ - ______  Handtekening ___________________________________________ 
 
 

 
Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier alstublieft mailen naar: 
secretariaat@needseondernemers.nl of per post verzenden naar: 
 
Needse Ondernemers 
Postbus 26 
7160 AA  NEEDE   * Zie bijlage 

mailto:secretariaat@needseondernemers.nl
mailto:secretariaat@needseondernemers.nl


 

 
 

 

 
 
BIJLAGE BIJ AANMELDFORMULIER ONDERNEMERSVERENIGING NEEDE 
 
 
Onder het winkelgebied* wordt verstaan: 
 

 De Borculoseweg, nummers 1 t/m 29 en 2 t/m 20 

 De Buizerdstraat, nummers 1 t/m 5 

 De Es, nummers 21 t/m 69 en 2 t/m 60 

 De Hofmaat, nummers 2 t/m 6 

 Het Kerkplein 

 De Koolmeesstraat, nummers 2 t/m 6 

 De Marktstraat, nummers 1 t/m 7, 13 t/m 17, 2 t/m 6 en 12 

 De Oudestraat 

 De Rapenburg, nummers 2 t/m 4 

 De Ruwenhofstraat, nummers 1-1 t/m 1-31 en 2 t/m 8 

 De Ten Caote Plas 

 De Wilhelminastraat, nummers 17a en 23 

 De Zwaluwstraat 
 
 
Onder bedrijvenpark Wheemergaarden* wordt verstaan: 
 

 De Bedrijvenweg 

 De Bremstraat 

 De Energieweg 

 De Haaksbergseweg, nummers 102 t/m 106 

 De Handelsweg 

 De Industrieweg 

 De Koopmansweg 

 De Magnoliastraat, nummers 20 t/m 34 

 De Nijverheidsweg 

 De Parallelweg, vanaf de Eibergseweg 

 De Oude Eibergseweg 

 De Wheemergaarden 

 Plan Russchemors (het nog te ontwikkelen bedrijvengebied tussen de Oude Eibergseweg, Voorste 
Russchemorsdijk en de Munsterjansdijk) 

 
 
Ondernemersfonds 
 
Ondernemers gevestigd in het centrumgebied en op het bedrijvenpark dragen – als zij een vanaf de 
openbare weg zichtbare reclame-uiting voeren – bij aan het Ondernemersfonds. Deze bijdrage bestaat 
uit een vast bedrag (€ 125,00 voor ondernemers op het bedrijvenpark en € 175,00 voor ondernemers in 
het winkelgebied) verhoogd met 0,05% van de WOZ-waarde van het bedrijfspand. De maximale bijdrage 
bedraagt € 450,00.  
De bijdrage aan het Ondernemersfonds wordt door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente tegelijk 
met de WOZ-aanslag in rekening gebracht.  


