
 

Lidmaatschap Dordtse Kil BusinessClub 2022 

U geeft aan lid te willen worden van de Dordtse Kil BusinessClub 2022. De BusinessClub 

komt 6 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten hebben een informele sfeer en zijn gericht 

op ondernemerschap en (ontwikkelingen) in Dordrecht- West. Met uw lidmaatschap heeft u 

het gehele jaar toegang tot deze 6 bijeenkomst. 2 x de DKIB borrel, 2 x een proeverij en 2 x 

een bedrijfsbezoek, tevens heeft u als lid een uitgebreide naamsvermelding op de website.  

Kosten lidmaatschap Dordtse Kil BusinessClub zijn €595,- ex btw per bedrijf.  

Algemene voorwaarden  

• Er zal een factuur gestuurd worden van €595,- ex btw naar opgegeven factuuradres 

voor het lidmaatschap. By Lipman hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.  

• Het lidmaatschap is geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.  

• Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan dient u dit schriftelijk te doen, 

minimaal 2 maanden voor afloop van het lidmaatschap. Zonder opzegging wordt het 

lidmaatschap stilzwijgend verlengd.  

• Bij het voortijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt uw geld niet gerestitueerd.  

• De catering en bijkomstige kosten van een bedrijfsbezoek zijn voor rekening van het 

bedrijf, dit valt niet onder het lidmaatschap.  

• By Lipman heeft het recht eventuele kosten voor extra activiteiten in rekening te 

brengen bij de leden. Deze kosten zullen vooraf bekend gemaakt worden. 

• Door het akkoord gaan met het lidmaatschap geeft u aan kennis te hebben genomen 

van deze algemene voorwaarden.  

• DKIB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u DKIB / By Lipman verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. De AVG van By Lipman met informatie over hoe we met uw privacy 

omgaan is te vinden op de website www.bylipman.nl.  

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over de Dordtse Kil 

BusinessClub dan kunt u contact opnemen met By Lipman, via Joyce@bylipman.nl. 

http://www.bylipman.nl/
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