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DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN UW PARTNERSCHAP VAN HET CLEAN MOBILITY CENTER
Alleen samen zijn we in staat daadwerkelijk stappen te zetten naar een schone, slimme en veilige
mobiliteitstoekomst. Het is dan ook onze ambitie om zoveel mogelijk relevante deelnemers aan het
Clean Mobility Center te verbinden.
Wat zijn voor u de voordelen om deel te nemen aan het Clean Mobility Center?
 Actieve ondersteuning door ons Projectbureau bij het vormen van consortia en het vinden van
launching customers en financiers, om gezamenlijk innovatieprojecten te initiëren en/of versneld
naar de markt te brengen.


Ondersteuning bij business development en de doorontwikkeling van uw producten/services
door projectmanagers van het Clean Mobility Center.



Een waardevol netwerk en ondersteuning bij het vinden van de juiste (internationale) partners
via ons Netwerkmanagement.



Toegang tot het jaarlijkse Clean Mobility Event en diverse bijeenkomsten, workshops en
netwerkborrels rond thema’s als laadinfrastructuur, bidirectioneel energiegebruik,
standaardisatie en normering, circulaire oplossingen (End of Life) en andere door ons en door
deelnemers ingebrachte projecten en/of thema’s.



Informatie en updates over relevante ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit in binnen- en
buitenland via onze website, social media en nieuwsbrief. U heeft bovendien de mogelijkheid zelf
projecten en thema’s aan te dragen voor ons online platform.



Toegang tot (gedeelde) test- en onderzoeksfaciliteiten, ontmoetingsplekken en de showroom van
het Clean Mobility House.



Toegang tot Training & Educatie via diverse onderwijs- en kennisinstellingen en de mogelijkheid
studenten in te zetten op stage-, werk- en afstudeerplekken.



Vermelding van uw logo op onze website en eventuele andere uitingen.



De mogelijkheid het stempel van het Clean Mobility Center te voeren in eigen communicatieuitingen, om uw betrokkenheid bij het centrum kenbaar te maken.

DEELNEMERSBIJDRAGE
Het is de ambitie van het Clean Mobility Center om als zelfstandige en onafhankelijke stichting te
opereren. Om dit te realiseren, doen wij een passend beroep op onze deelnemers. Naast het vragen
van een deelnemersbijdrage zal het Clean Mobility Center haar basisorganisatie (en daarmee haar
begroting) zo slank mogelijk vormgeven, passend bij de omvang van haar netwerk en gesteunde
projecten.
Voor de eerste jaren van het Clean Mobility Center worden er infaseringstarieven gehanteerd voor
de deelnemersbijdrage (zie bijlage: Inschrijfformulier).

VERWACHTINGEN VAN DEELNEMERS
Het Clean Mobility Center heeft als doel het identificeren, analyseren en verzilveren van kansen die
economische waarde en innovatieve oplossingen genereren in de duurzame mobiliteitssector. Met
deelname aan het Clean Mobility Center profileert de deelnemer zich als:
 Intrinsiek geïnteresseerd in duurzame mobiliteitsoplossingen;
 Proactief in het meedenken van oplossingsrichtingen met betrekking tot integrale
mobiliteitsvraagstukken;
 Ontvankelijk voor samenwerking met kennispartners en opleidingsinstituten;
 Bereid projectideeën in te brengen, projectplannen vorm te geven en indien van toepassing
kennis te ontwikkelen en de ervaringen te delen met ontwikkelingspartners en
opleidingsinstituten binnen het netwerk van het Clean Mobility Center;
 Bereid tot een jaarlijkse financiële ondersteuning in de vorm van een deelnemersbijdrage,
passend bij zijn omvang, ter continuering van het centrum.

DEELNEMERS EN DEELNAME




Deelnemers zijn zij die zich als deelnemer bij de stichting hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Deelnemers kunnen zijn: meerderjarige natuurlijke personen, rechtspersonen,
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (maatschappen, vennootschappen
onder firma, commanditaire vennootschappen).
Een deelnemer moet daarnaast voldoen aan de volgende eisen:
o De deelnemer moet bekwaam zijn overeenkomsten te sluiten;
o De deelnemer moet een deelnemersovereenkomst met de stichting hebben
gesloten.

Het Clean Mobility Center hecht er veel waarde aan dat alle deelnemers naar vermogen actief
participeren. We verwachten dan ook van elkaar dat deelnemers aangesproken mogen worden op
een gezonde verhouding tussen halen en brengen. Bij een onbalans in deze verhouding kan dit
consequenties hebben op de rechten die aan de deelname verbonden zijn.

VERGADERING VAN DEELNEMERS




Minimaal één keer per jaar wordt een vergadering bijeengeroepen waarvoor alle
deelnemers worden uitgenodigd. Deze vergadering wordt aangeduid als de vergadering van
deelnemers.
Een vergadering van deelnemers wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Het bestuur is verplicht een vergadering van deelnemers bijeen te roepen op verzoek van
minimaal tweederde (2/3e) van de deelnemers.

BEËINDIGING DEELNEMERSCHAP
De deelname eindigt door:
 Het einde van de deelnemersovereenkomst (opzegging van de deelname dient uiterlijk 1
oktober van het lopende jaar schriftelijk te zijn ontvangen door het Clean Mobility Center).
Indien het Clean Mobility Center uiterlijk op 1 oktober geen schriftelijke opzegging heeft
ontvangen, wordt uw deelname voor het nieuwe jaar conform afspraken voortgezet;
 Het ophouden van bestaan bij een rechtspersoon, ook als dit ophouden van bestaan het
gevolg is van een fusie of splitsing;
 Royement door het bestuur indien de desbetreffende deelnemer de stichting op onredelijke
wijze benadeelt dan wel door opzegging indien de bewuste participant niet aan zijn
verplichtingen jegens de stichting voldoet.

BIJLAGE: INSCHRIJFFORMULIER
Met dit inschrijfformulier stemt u in met de verwachtingen en voorwaarden uit de
deelnemersverklaring van het Clean Mobility Center van juli 2016.
Infaseringstarieven
Uw
organisatie

Omvang

Deelnemersbijdrage
2016

Deelnemersbijdrage
2017*

Klein

x < 10
medewerkers

€ 500,-

€ 1.000,-

Midden

10 ≤ x < 100
medewerkers

€ 1.000,-

€ 2.000,-

Groot

x ≥ 100
medewerkers

€ 1.500,-

€ 3.000,-

Aankruisen welke
bedrijfsomvang voor u
van toepassing is**

* De deelnemersbijdrage wordt naar rato per kwartaal gerekend en wordt per jaar in rekening gebracht. De opzegging van de
deelnemersovereenkomst dient uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk te zijn ontvangen door het Clean Mobility Center.
** Bij de toepassing van het omvangcriteria wordt rekening gehouden met eventuele partnerondernemingen en verbonden
ondernemingen van het betrokken bedrijf, waarbij de omvang van gelieerde bedrijven naar rato (aandeel) opgeteld moeten worden,
conform hantering binnen de Europese MKB-definitie.

Deelnemer
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode + Plaats:
Land:
Lid per datum:
Handtekening:

Bijlage:

Ondernemersverklaring

Gelieve dit inschrijfformulier per post te sturen aan:
Clean Mobility Center
Postbus 882
6800 AW Arnhem
Nederland
Of per e-mail aan:
info@cleanmobility.eu

Datum:

Plaats:

