
 

Aanmelding lidmaatschap Platform Groen Gas 

Bedrijfsnaam: 

Voornaam:                      M/V 

Achternaam: 

Straat:  

Postcode:       Woonplaats: 

Telefoon:       Mobiel:  

Email:  

Contributieschema  
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de persoonsomvang van uw bedrijf en uw rol in de keten. In 

onderstaand schema kunt u in de laatste kolom aangeven welke categorie voor u relevant is. Met 

onderstaande indeling hopen we recht te doen aan een redelijke spreiding in bijdrage aan de kosten. We doen 

dan ook een beroep om solidair bij te dragen in de kosten van het Platform Groen Gas. Met uitzondering van 

het opstartjaar 2022, zal jaarlijks in december de bijdrage van het volgende jaar worden geïncasseerd. 

NB: oud-leden van de BBO & ViV hebben reeds betaald voor het kalenderjaar 2022. Aanmelding betekent dat in 

december 2022 de jaarlijkse bijdrage voor 2023 wordt afgeschreven. 

Door aanmelding machtigt u het Platform Groen Gas de verschuldigde contributie te incasseren van* 

IBAN:           

Ten name van:  

* Incasso per jaar (vooraf). Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Aanmelden kan op elk moment. In het eerste jaar wordt per 

kwartaal contributie in rekening gebracht. Het lidmaatschap eindigt uitsluitend jaarlijks door schriftelijke opzegging (brief/e-mail) bij het 

Programmabureau, uiterlijk een maand voor einde van het kalenderjaar.    

 

Ik heb kennisgenomen van de statuten van de vereniging en onderschrijf de doelstellingen.  

Datum:   

Plaats:          

Handtekening:  

 

Aanmeldingsformulier verzenden naar info@platformgroengas.nl. 

Voor ons privacy beleid verwijzen wij u graag naar www.platformgroengas.nl/privacy-cookies   

Producenten & ketenpartners productie Categorie Jaar bijdrage  Relevant Ex BBO/ViV 

Start-up 1e jaar 50% korting categorie 2 1 €            375   

1 - 2 2 €            750   

2 - 10 3 €         1.500   

11 - 20 4 €         3.000   

20 - 50 5 €         6.000   

50 - 100 6 €       12.500   

100 - 1.000 7 €       17.500   

> 1.000  8 €       30.000   

Verenigingen 9 €       50.000   

Provincies 10 €       25.000   

Verbruikers van groen gas  11 €         7.500   

…     
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