START-IT
Het aspirant-lidmaatschap van Nederland ICT

Voor de digitale economie

Ben jij een starter in de IT-, Telecom- of Internetsector? Dan heeft Nederland ICT een
aantrekkelijk aanbod voor het lidmaatschap van de branchevereniging. START-IT is het ICTnetwerk, waar je zowel startende als ervaren collega’s fysiek en digitaal kunt ontmoeten.

DIT HEEFT START-IT TE BIEDEN
•

Helpdesks op het gebied van juridische, AVG en fiscale zaken, subsidies en HRM.

•

Juridisch advies bij het opstellen en beoordelen van contracten en het gebruik van
bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden of verwerkersovereenkomst.

•

Workshops en seminars over actuele onderwerpen.

•

Netwerkbijeenkomsten; klankborden met ervaren ondernemers.

•

Publicaties, onderzoeken en rapporten onder mijn.NederlandICT.nl.

•

Korting op de tarieven van mantelpartners waaronder diverse verzekeringen.

•

Een hoge introductiekorting op het lidmaatschap van Nederland ICT.

ZO KOM JE IN AANMERKING VOOR START-IT
Je kunt je inschrijven voor START-IT als jouw bedrijf:
•

Op commerciële basis in de IT-, Telecom- of Internetsector werkzaam is voor derden.

•

Niet langer dan twee jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

•

De Gedragscode van Nederland ICT onderschrijft.

•

Een (samenvatting van het) businessplan kan overleggen, waaruit de serieuze aanpak
en een reëel toekomstperspectief van het bedrijf blijkt.

•

Ermee akkoord gaat dat het START-IT deelnemerschap na twee jaar automatisch wordt
omgezet in het lidmaatschap van Nederland ICT (als aan de lidmaatschaps-criteria
wordt voldaan), tenzij je tijdig je deelnemerschap schriftelijk opzegt.

Bedrijven die willen deelnemen aan het ICT-inzamelsysteem en/of de werkgeversvereniging ICT,
dienen regulier lid te worden.

DE KORTING
Je betaalt in het eerste jaar 50% van de normale contributie en in het tweede jaar 75% van de
normale contributie. De contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers in
jouw bedrijf. Zie de contributieregeling op onze site, www.nederlandict.nl, onder ‘Word lid’.

NADERE INFORMATIE
Neem voor nadere informatie over de voordelen van het lidmaatschap contact op met de
afdeling Ledenzaken, telefoon (0348) 49 36 36 of e-mail naar ledenzaken@nederlandict.nl.
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