
  Aan :  Secretariaat ECUB 

   Adres :  Postbus 40283, 3504 AB Utrecht  

   E-Mail :  b.strijker@ecub.nl 
 

Hierbij meld ik mij aan om lid te worden van ECUB en ga akkoord met de jaarlijkse contributie van:  

Contributie per jaar (peiljaar 2018 en excl. BTW)  € 250,00 

 

Naam bedrijf/instelling  

  

: ___________________________________________  

Postadres    

  

: ___________________________________________  

Postcode + plaats   

  

: ___________________________________________  

Bezoekadres    

  

: ___________________________________________  

Postcode + plaats   

  

: ___________________________________________  

Telefoon    

  

: ___________________________________________  

Contactpersoon    : ___________________________________________ 

  

Aantal medewerkers (fte’s)  : ___________________________________________    

  

E-mail       : ___________________________________________  

  

Datum (*)    : ___________________________________________ 

 

Bent u lid van de Businessclub De Wetering – Haarrijn (BCDW)? Ja / Nee 

Ik verklaar de privacyverklaring en het huishoudelijk reglement te hebben gelezen en ga 

hiermee akkoord 

Ja / Nee 

Ik verbind mij ertoe om aan de Wet milieubeheer te voldoen of te gaan voldoen met 

ondersteuning van ECUB en blijf lid tot wederopzegging (**) 

Ja / Nee 

 

* Ingangsdatum lidmaatschap  

De contributie zal met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar na de ingangsdatum van het 

lidmaatschap berekend worden en wordt in de maand februari gefactureerd. Als de aanmelding voor 1 juli 

gebeurt betaalt het bedrijf de volledige lidmaatschapskosten. Gebeurt de aanmelding na 1 juli dan betaalt 

het bedrijf voor de rest van het jaar de helft van de lidmaatschapskosten (€125,00) 

 

** Verval lidmaatschap  

Indien ondergetekende niet overgaat tot het nemen van noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de 

Wet Milieubeheer, dan vervalt het lidmaatschap, en alle voordelen die dit met zich meebrengt. ECUB mag 

dan de kosten van de Energie QuickScans die worden aangeboden factureren met terugwerkende kracht. 

De kosten van een QuickScan bedragen €350,- per 2000 m2 met een maximum van €1050,00 

 

ECUB vraagt van leden een eenmalige vergoeding voor het gebruik maken van de collectieve 

energiecontracten. De hoogte van deze vergoeding hangt af het energiegebruik van het lid en de tarieven 

staan in de onderstaande tabel. Wanneer u meerdere locaties heeft wordt de hoogte van de vergoeding 

bepaald door het adres met het hoogste verbruik. Voor elke andere locatie onder hetzelfde bedrijf wordt 

een bijkomende bijdrage van €75,00 gevraagd. De factuur van de vergoeding voor ECUB ontvangt u nadat 

u bent overgestapt. 

< 50.000 kWh 50.0000 kWh – 

100.000 kWk 

100.0000 kWh – 

500.000 kWh 

500.000 kWh – 

1.000.000 kWh 

> 1.000.000 kWh 

€ 75,00 € 125,00  € 175,00 € 350,00  € 500,00  

Alle genoemde bedragen in dit lidmaatschapsformulier zijn exclusief BTW 
 
Handtekening voor akkoord : ___________________________________________                                                                               
  
Het is voor u en ons gemakkelijker indien u een automatische incasso toestaat. 

Bankrekeningnummer  

Plaats en datum :                                                        

 

Handtekening voor akkoord automatische incasso : ____________________________ 

mailto:b.strijker@ecub.nl

