
 

Lidmaatschap Vrienden van Rotterdam Insight 2020 

Wij realiseren twee keer per jaar het exclusieve havenblad Rotterdam Insight wat zich richt 

op het Rotterdamse bedrijfsleven en de Rotterdamse haven. 

Rondom dit magazine zijn wij ook een Vriendenclub gestart waarbij zich in zeer korte tijd 

mooie Rotterdamse bedrijven bij aangesloten hebben. Wij organiseren voor de Vrienden van 

Rotterdam Insight twee topevenementen per jaar op een prominente locatie in Rotterdam. 

U geeft aan lid te willen worden van de Vrienden van Rotterdam Insight 2020 voor slechts 

€195,- ex btw per jaar. Als u lid bent krijg u twee keer per jaar een uitnodiging voor een leuke 

avond uit. Uiteraard kunt u altijd uw collega, relatie of partner meenemen. 

Tevens heeft u als Vriend een logo vermelding op de website en ontvangt u de RI 

nieuwsbrief een aantal keer per jaar.  

Kosten lidmaatschap Vrienden van Rotterdam Insight zijn €195,- ex btw per bedrijf.  

Algemene voorwaarden  

• Er zal een factuur gestuurd worden van €195,- ex btw naar opgegeven factuuradres 

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

• Het lidmaatschap is geldig van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.  

• Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan dient u dit schriftelijk (of per email) 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.  

• 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.  

• Rotterdam Insight respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 

er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Rotterdam Insight / By Lipman / 

ZPRESS 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 Vrienden van 

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

http://www.bylipman.nl/
mailto:Joyce@bylipman.nl

