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Word Individueel lid van nlOUG

Premium Partner

nlOUG kent sedert 10 september 2009 een nieuw soort lidmaatschap:
U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Voor vragen kunt u zich tot
ons secretariaat wenden.
Word individueel lid van nlOUG
De OGh kent sedert 10 september 2009 naast het bedrijfslidmaatschap ook een
individueel lidmaatschap.
Dit lidmaatschap is persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor Oracle geïnteresseerde
ZZP'ers en studenten.
Het is dus niet mogelijk als bedrijf Individueel lid te worden.

gold sponsor

Aansluiting/registratie gaat in nadat, na de digitale aanmelding, het door het secretariaat
toegezonden inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij het secretariaat is
verwerkt en de aansluiting aan de aanvrager is bevestigd. De contributiebijdrage is
verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar) en loopt stilzwijgend door
tot opzegging. Opzegging dient te zijn gedaan voor 1 januari van het volgende
verenigingsjaar.
Het lidmaatschap geeft recht op toegang tot alle nlOUG activiteiten en toezending van
nlOUG Visie.
De contributie bedraagt € 125,- (excl. btw) per jaar.
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Gegevens Individueel lid
Individueel lid,
contributie € 125,- per jaar (ex. BTW)
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Don't miss the @oracleace
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Partner
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Ik ben ZZP-er
Ik ben student
Ik ben werkzaam bij een organisatie die geen nlOUG-lid wenst
te worden
OK

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

10 feb. 2020
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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