stichting wetenschappelijk onderzoek
commerciële communicatie

Begunstigersformulier SWOCC
Ondergetekende
1e representative
Organisatie
Naam en voorletters

Dhr. / Mevr.

Uw functie
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres
Internetadres onderneming

http://

Deputy (waarnemend contactpersoon – *niet van toepassing bij zzp-begunstigerschap)
Naam en voorletters
Dhr. / Mevr.
Functie
Telefoon
E-mailadres
Factuurgegevens
Contactpersoon / Factuur t.a.v.

Dhr. / Mevr.

Adres (indien afwijkend van organisatieadres)

PO-nummer

Ja / nee

Kostenplaatsnummer

Ja / nee

Nummer:

E-mailadres facturen

Verklaart
Ja, ik sponsor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie,
SWOCC, tot wederopzegging*) voor een bedrag van:
Euro**)

per kalenderjaar

Getekend te (plaats)
Op (datum)
Uw handtekening

*) Wederopzegging: SWOCC baseert de begroting op de jaarlijkse begunstigersbijdragen en
verdeelt begin van het jaar deze bijdragen naar onderzoek, publicaties, bijeenkomsten ed. Indien
u de bijdrage wil opzeggen, verzoeken wij u vriendelijk dit voor 1 december van het kalenderjaar
toe doen. Hierdoor helpt u ons de beschikbare bijdragen voor onderzoek zorgvuldig te verdelen.

stichting wetenschappelijk onderzoek
commerciële communicatie

**) Bibliotheken verbonden aan onderwijsinstellingen en zzp’ers € 395; Kleine bedrijven € 1.295;
Middelgrote bedrijven € 2.595; Grote bedrijven € 3.895 per kalenderjaar of meer.

Hoe bent u met SWOCC in aanraking gekomen?
Begunstigers van SWOCC ontvangen per e-mail een nieuwsbrief, de SWOCCSelectie, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie over andere activiteiten van
SWOCC. Hiernaast kunnen onderzoekers van SWOCC-begunstigers incidenteel
benaderen om deel te nemen aan onderzoek.
Mocht u hier géén prijs op stellen, graag hier aanvinken:

Privacy
Door het begunstigersformulier in te vullen en te ondertekenen, stemt u in met ons privacy
beleid met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt. De gegevens worden verwerkt in
ons crm en gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, incidentele
surveys en betaalverzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van
gegevens sturen naar info@swocc.nl

Dit formulier ondertekend retour sturen per post of email naar:
SWOCC
Postbus 15802
1001 NH Amsterdam
Tel: 020-525 3590
Email: info@swocc.nl

