Aanmelding standaardlidmaatschap LiF
Door middel van dit formulier meld ik mijn onderneming aan voor een standaard lidmaatschap van
Leven in Friesland, kortgezegd LiF.
A.

Algemene gegevens:
Gegevens opdrachtgever
Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer:
Email adres:
Website:

B. Overige Condities standaard lidmaatschap:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

LiF – Leven in Friesland is sinds 15 mei 2014 online.
Door ondertekening van dit contract wordt de ondernemer lid van LiF en biedt haar onderneming aan voor het
maken van een advertorial in de etalage van de website van LiF. De condities, zoals op in de algemene voorwaarden
staan vermeld, zijn hierop van toepassing.
De ondernemingen die worden goedgekeurd, betalen voor de basisvermelding (tekst + max. 4 foto’s). De presentatie
van de onderneming wordt dan na betaling van deze factuur de eerstvolgende maand online gezet op de LiF
website. Wanneer jouw onderneming in onze etalage staat ontvang de onderneming bericht.
Je ontvangt direct na goedkeuring van de tekst een factuur. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na het ontvangen
van deze factuur. Prijzen €175,-* per jaar of €15,-* per maand + eenmalige opmaakkosten €50,- *
De advertorial wordt door LiF opgemaakt in een vaste lay-out, zonder bedrijfslogo maar wel
met n.a.w. gegevens en een link naar de eigen website van de onderneming en Social Media. Onze tekstschrijver zal
een passende en enthousiasmerende tekst schrijven. Deze ontvangt de ondernemer ter goedkeuring, voordat wij het
op de website plaatsen.
Ondernemer dient bij voorkeur zelf goede sfeerfoto’s aan te leveren in hoge resolutie (minimaal 300 DPI). Heb je
geen goede foto’s beschikbaar, dan kan onze fotograaf foto’s van jouw bedrijf maken. De kosten voor het maken van
de foto’s zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Zodra alles tekst is goedgekeurd en foto’s zijn geleverd, en de FACTUUR is betaald gaat de onderneming online op
de site.
De ondernemer houdt LiF op de hoogte van eigen events, acties, promoties . LiF beslist welke berichten er worden
gedeeld op de nieuwspagina en social media.
Ondernemer verleent LiF toestemming tekst en beeldmateriaal van hun pagina’s/ nieuwsbrief/Social Media te delen.
Ondernemer staat open voor samenwerking met andere ondernemers en LiF, zoals aan events van andere
ondernemers, projecten, routes en andere acties die georganiseerd worden. LiF organiseert buiten het standaard
lidmaatschap projecten op gebied van marketing en promotie voor ondernemers. LiF doet ondernemer een aanbod
voor deelname, het is echter niet verplicht hier op in te gaan. Per actie zal een factuur verzonden worden.

* prijzen zijn exclusief BTW.

O Ik heb de algemene voorwaarden en condities gelezen en ga hiermee akkoord door ondertekening
van dit document
Ondertekening
Plaats:
Handtekening
Ondernemer:

Datum:

