Aanmeldformulier Participatiemonitor
Gemeente:………………………………………………………………………………………………………….
doet graag mee aan de Participatiemonitor en bevestigt deelname door ondertekening van dit
aanmeldformulier. Wij zijn bekend met de inhoud van het project. Hiervan is kennis genomen via de
projectbeschrijving die beschikbaar is op http://www.benchmarkburgerparticipatie.nl/meedoen/.
Wij melden ons aan voor het jaarlijks opzegbare abonnement1. Wij maken gebruik van:
O
De Participatiemonitor
: €6.500,- per jaar
Wij melden ons aan voor het kennismakingsaanbod:
O
Kennismakingsaanbod Participatiemonitor 1 traject (éénmalig)

: € 700,-

Ingangsdatum
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier nemen wij contact met u op om de praktische
organisatie en planning te bespreken. Geef hieronder de datum op waarop u uw periode van deelname
(gedurende minimaal 12 maanden) wilt laten ingaan. Gewenste ingangsdatum: …………… ……………… - 20….
Kosten
De prijs voor onbeperkt gebruik van de Participatiemonitor bedraagt € 6.500 per jaar. De kosten voor
de kennismaking met de participatiemonitor worden éénmalig aangeboden. De prijzen zijn exclusief
21% BTW.
Contactpersonen
Formele opdrachtgever
Naam:

Coördinator
M/V

Naam:

Functie:

Functie:

Telefoon:

Telefoon:

E-mailadres:

E-mailadres:

M/V

De coördinator is het primaire aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de verzameling en invoer van
(respondent) gegevens.

1

Een abonnement past bij het cyclische karakter van een benchmark- en verbeterprogramma. Daarom bieden we de
Participatiemonitor aan in abonnementsvorm. Daarmee zorgen we tevens aan uw en aan onze kant voor vermindering van
administratieve lasten. De voorwaarden die aan het abonnement zijn verbonden:
•
Abonnementen gelden tot wederopzegging.
•
Abonnementsprijzen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden volgens de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS over het
afgelopen jaar.
•
Aanpassingen in samenstelling en/of prijs van het abonnement worden jaarlijks in januari schriftelijk bekend gemaakt via
www.benchmarkburgerparticipatie.nl.
•
Facturatie vindt jaarlijks aan het begin van uw benchmarkjaar plaats door Totta Research.
•
Tenzij anders overeengekomen worden abonnementen aangegaan voor de duur van 12 maanden en behoudens tijdige
opzegging telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
•
Opzegging van een abonnement dient uiterlijk 1 maand vóór verlenging door Totta Research te zijn ontvangen.

De Participatiemonitor
wordt uitgevoerd door:

hein

albeda

Facturering
Indien u graag een gesplitste factuur ontvangt, bijvoorbeeld vanwege bekostiging vanuit diverse
(opleidings)budgetten, kunt u dat hieronder aankruisen. Wij nemen dan na ontvangst van dit formulier
contact met u op over de facturering.
O
Ja, wij willen de prijs voor deelname splitsen en ontvangen graag twee facturen.
Idealiter versturen wij de factu(u)r(en) per mail, maar indien gewenst kan dit ook per post.
O
De factuur kan per mail worden verzonden aan: _________________@________________.nl
O

De factuur kan per post worden verzonden aan:

Gemeente:
t.a.v.:
Adres:
Postcode en plaats:
Overige specificaties zoals
kostenplaats/kenmerk etc.:

Ondertekening
Ik ga met ondertekening akkoord met de deelname aan de Participatiemonitor zoals beschreven in dit
document. Tevens verklaar ik gemachtigd te zijn om namens de gemeente deze overeenkomst te
ondertekenen.
Naam:
Functie:

Handtekening:
Datum:

Inzending
Gelieve de ondertekende en volledig ingevulde aanmelding bij voorkeur per e-mail (ingescand met
handtekening) en eventueel met de post te retourneren aan:
Totta Research
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam Z.O.
T:
+31 (0)20 5141 320
E:
info@benchmarkburgerparticipatie.nl
W:
www.totta.nl
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albeda

