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Word Bedrijfslid van nlOUG

Premium Partner

Bedrijfslidmaatschap
Dit lidmaatschap geeft gratis toegang tot alle nlOUG activiteiten en toezending nlOUG
Visie.
Toegang maximaal 3 personen per bedrijf (tenzij anders is aangegeven).
Contributie € 375,- per jaar (excl. btw).
Ieder bedrijfslidmaatschap kent 1 contactpersoon. De contactpersoon ontvangt een
meldcode van het bedrijf daarmee kan hij zijn account activeren (inlognaam en
wachtwoord invoeren) en vervolgens kan hij zich aanmelden voor bijeenkomsten en/of
collega's toevoegen (die ontvangen dan ook weer een meldcode waarmee men inlognaam
en wachtwoord kan invoeren).

gold sponsor

Premiumlidmaatschap (nieuw per 1.1.2016)
Het Premium lidmaatschap is een verruiming van het bedrijfslidmaatschap tot 6 personen
(per bedrijf) gratis toegang per event. Kosten € 625,- per jaar excl.btw
LET OP: Het is niet toegestaan andere geinteresseerden toe te voegen aan een
bedrijfslidmaatschap dan collega's/medewerkers van de organisatie op naam waarvan het
lidmaatschap geregistreerd staat.
Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon persoonlijk de lijst
met toegevoegde collega's up to date te houden. Bij vaststelling van het niet volgen van
deze bepalingen zullen kosten voor deelname aan bijeenkomsten door 'geïnteresseerden
niet behorende tot het aangesloten lid' aan het betreffende lid in rekening worden
gebracht.

gold sponsor

Het lidmaatschap ontsluit voor u de toegang tot de wereld van Oracle. Productnieuws,
ervaringen, actieve deelname aan forum- of werkgroepdiscussies, dit alles en nog veel
meer vindt u bij de NL Oracle User Group.
U kunt uw organisatie aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Voor vragen kunt u
zich tot ons secretariaat wenden.
Gegevens lidmaatschap
Bedrijfslidmaatschap,

@nl_OUG op Twitter

contributie € 375,- per jaar (excl. BTW)
(3 personen toegang)
Gegevens organisatie
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sessions at @nl_OUG APEX
World 2020! #orclapex
#APEXWorld2020
oracl.info/6iq450ydHoE

8 feb. 2020
nlOUG
@nl_OUG
Tuesday March 10th, Meetup:
‘Where are you’ & ‘Why
Google Hates Apex apps’.
Register now:
nloug.nl/page.aspx?even…
#nl_oug #geolocation #apex
#apexapps #meetup #oracle
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nlOUG
@nl_OUG
We are pleased to announce
the full line-up for our APEX
World event of 2020,
‘Autonomous APEX’.
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