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ALGEMEEN

Naam onderneming : 

Contactpersoon : 

Bezoekadres : 

Postcode en plaatsnaam : 

Telefoonnummer :

E-mailadres : 

Adres homepage : www.

Btw-nummer : 

KVK-nummer :  Datum inschrijving: 

BEDRIJFSGEGEVENS

Het aantal personen in dienst van de onderneming per datum van aanmelding: 

Korte omschrijving van het productie- c.q. leveringsprogramma:

SECTOR/TOPSECTOR 

 Agri-Food  High Tech (HTSM)  Olie & Gas 

 Automotive  ICT  Scheepsbouw

 Bebouwde Omgeving  Life Sciences & Health  Security

 Chemie    Logistiek  Tuinbouw

 Creatieve Industrie    Lucht- en Ruimtevaart  Water

 Energie   Materials 

 Anders :

GEEF EEN BOOST 
AAN JOUW GROEI 

EN WORD FME 
TECHNOSTARTER 

LID!VERGROOT JE NETWERK

TOEGANG TOT IN
VESTEERDERS EN IN

TERNATIONALE MARKTEN

ONDERSTEUNING VOOR JE BEDRIJFSVOERING

FME.NL/TECHNOSTARTERS
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VOORWAARDEN FME TECHNOSTARTER-LIDMAATSCHAP
Voor het FME Technostarter-lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Vereniging FME onverkort van toepassing, met uitzondering van onderstaande voorwaarden:
• In aanmerking voor FME Technostarter-lidmaatschap komen ondernemingen die, bij aanmelding:

– minder dan 5 werknemers in dienst hebben,
– niet langer dan 5 jaar staan ingeschreven bij de KVK en
– in de afgelopen drie jaar geen lid zijn geweest van de Vereniging FME.

• De hoofdactiviteit van de onderneming richt zich primair op innovatie binnen de technologische sector.
• De maximale duur van het FME Technostarter-lidmaatschap is drie jaar. Na drie jaar kan het lidmaatschap 

overgaan in een FME-lidmaatschap.
• De contributie bedraagt € 500,– excl. btw per kalenderjaar.
• Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Opzegging kan per e-mail of schriftelijk tegen het einde 

van het lopende kalenderjaar, uiterlijk één maand voor het verstrijken van het lopende jaar.

De contributie voor FME Technostarter-lidmaatschap bedraagt € 500,– per kalenderjaar.
Bovenstaand bedrijf meldt zich aan voor het FME Technostarter-lidmaatschap en gaat akkoord met de hieronder 
genoemde voorwaarden.

Ondergetekende Functie 

Datum  Handtekening 

Dit volledig ingevulde formulier s.v.p. mailen naar ledenadministratie@fme.nl.

Stuur dit formulier naar:
Vereniging FME, Afdeling Ledenadministratie, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

https://www.fme.nl/system/files/publicaties/2020-11/Statuten%20en%20Huishoudelijk%20reglement%202020.pdf
mailto:ledenadministratie%40fme.nl?subject=
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