
 

ANTWOORDFORMULIER Exportcarrousel Drenthe2014 
 
Ons bedrijf is geïnteresseerd in deelname aan de Export Carrousel 2014 (sep-jan 2015) 
 
Bedrijf   : ............................................................................................................................ 
 
Postadres  : .............................................. Postcode/Plaats : .......................................... 
 
Contactpersoon  : ....................................................m/v   Functie: ................................................. 
 
Telefoon bedrijf  : .................................... GSM: .....................................  
 
E-mail   : ....................................................  Internetsite: .................................................. 
 
KvK nummer  :……………………………………….   
 
Producten/diensten : ............................................................................................................................ 
    .............................................................................................................................. 
 
Om de slaagkans van dit traject te vergroten is er vooralsnog een ondergrens vastgesteld voor een 
minimale bedrijfsgrootte van 5 FTE. 
 
Aantal FTE’s    : ………………………………………………………………………………………….. 
Export ervaring? : ………………………………………………………………………………………….. 
Omzet % Export : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Om het project voor u als ondernemer succesvol te laten zijn, wordt van u als deelnemer ook een 
actieve participatie verwacht.  
Binnen de Export Carrousel is een vijftal  bijeenkomsten gepland die op diverse locaties zullen 
plaatsvinden. Uw aanwezigheid wordt i.v.m. de continuïteit hogelijk op prijs gesteld. Niet alleen voor 
uzelf, maar ook voor de andere deelnemers, de studenten, de docenten en de begeleiders!   
De geplande data zijn: 
 
02-09-2014  15.00-17.00 uur Startbijeenkomst, locatie KvK Emmen 
07-10-2014  15.00-17.00 uur Stenden hogeschool Emmen 
18-11-2014  15.00-17.00 uur ntb, bij één der deelnemers 
09-12-2014  15.00-17.00 uur ntb, bij één der deelnemers 
27-01-2015  15.00-18.00 uur Slotmanifestatie, locatie ntb (optie Provinciehuis) 
 
Voorts wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan diverse trainingsbijeenkomsten via de 
NHL. Op de  Startbijeenkomst wordt u hierover nader geïnformeerd. 
 
U gaat akkoord met een éénmalige bedrijfs bijdrage van € 500,- als bijdrage in de kosten, geen BTW 
verschuldigd.  
 
Teneinde een goed beeld van uw bedrijf te krijgen, vindt er een intakegesprek plaats met een KvK 
medewerker. 
 
Het aantal beschikbare plaatsen in de carrousel is 10 tot 12 deelnemers. Volgorde van binnenkomst 
van de inschrijving is bepalend voor deelname. Bij overschrijding van het maximum aantal, plaatsen 
we u op de wachtlijst voor de volgende carrousel. 
 
Deze aanmelding kunt u zenden aan:   Handtekening: 
han.smidt@kvk.nl of tonnie.vande.koolwijk@kvk.nl 
Voor vragen kunt u bellen met Han Smidt:  .    
Tel. 06 2058 276 77      Naam: 
         Datum:  


