
  

 

Aanmeldingsformulier 

 Handelsmissie offshore wind 2022, Manchester, Verenigd Koninkrijk  

20-22 (24) juni 2022 

 

naam bedrijf/organisatie: _____________________________________________________________________________ 

(post)adres bedrijf:  _____________________________________________________________________________ 

postcode/plaats: _____________________________________________________________________________________  

website: _____________________________________________________________________________________________ 

Voor- en achternaam deelnemer 1: _____________________________________________________________________   

GSM-nummer: ________________________________  e-mail: ______________________________________________ 

functie: _____________________________________________________________________________________________   

Voor- en achternaam deelnemer 2  (indien van toepassing):       _________________________________________________ 

GSM-nummer: ________________________________  e-mail: ______________________________________________ 

functie: _____________________________________________________________________________________________   

korte opgave van uw kernactiviteiten: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Lid van: IRO / HHWE / NWEA / NBCC / Geen van genoemde organisaties (omcirkelen wat van toepassing is) 

Hieronder  aankruisen wat van toepassing is: 

O  Wij nemen deel aan de handelsmissie en gaan akkoord met de onderstaande deelnamesom 

O Wij zijn geïnteresseerd in beursdeelname in het paviljoen van Wind & Water Works, neem contact met ons op  

O Wij melden ons hierbij tevens aan voor de site visits, als volgt: 

  O 22 juni: NW Engeland 

  O 23 juni: NO Engeland 

  O 24 juni: Yorkshire & Humberside 

Deelnameprijs:  

Voor deelname aan de missie geldt een deelnamebedrag van € 2.400, - excl. BTW per persoon (voor niet-leden van de 

NBCC, IRO, NWEA en HHWE € 2.880, - excl. BTW ). Voor eventuele 2e en volgende deelnemers van hetzelfde bedrijf geldt 

een deelnamesom van € 1.650, - excl. BTW. 

Inbegrepen in de deelnameprijs:  

✓ Intake en organisatie van het handelsmissie-programma 

✓ hotelovernachtingen 20 en 21 juni in Manchester (incl. ontbijt) 

✓ 2 dagen toegang tot Global Offshore Wind 2022 (beursbezoek inbegrepen, conferentie-programma niet 

inbegrepen) 

✓ Lokaal transport (inclusief transfers van en naar Manchester luchthaven) 
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✓ 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 

✓ Logovermelding van uw bedrijf in de Nederlandse beursstand en de mogelijkheid deze stand als uitvalsbasis 

voor uw meetings op de beurs te gebruiken 

✓ Begeleiding tijdens de missie door medewerkers van de NBCC  

Voorwaarden/overige informatie: 

• 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 annulering 
minder dan 40 dagen voor aanvang wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. U kunt zich bij 
verhindering eventueel zonder meerkosten laten vervangen door een collega.  
 

Gelieve het ingevulde aanmeldingsformulier te scannen en te retourneren via e-mail aan: mvandeursen@nbcc.co.uk 

Contactpersoon: Michiel van Deursen, tel: 06-513 42 536 
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