
Strippenkaart Strippenkaart kan op bedrijfsnaam/opdrachtgever komen (let op: dan moet de opdrachtgever al collega zijn!). 
 Het afnemende bedrijf is opdrachtgever van een compagnon, werknemer, stagiaire en zzp. 
 Opdrachtgever (verantwoordelijke) moet zelf aanwezig zijn.

Sleutel Een druppel is alleen voorbehouden aan collega’s of partners.

Vestigingsadres Heb je al een vestigingsadres bij MCSI, dan wordt dat aangehouden. Echter een nieuwe strippenkaarthouder, 
 mag geen vestigingsadres bij MCSI hanteren.

Opzegtermijn Een lid, vriend en collega hebben 1 maand opzegtermijn volgend op de maand van opzegging.

Duur Een partner en flexer geldt voor de duur van 3 maanden. Een vriend, lid en collega voor de duur van minimaal 
overeenkomst 3 maanden.

Deelname aan… Projecten, programma en bijeenkomsten is voorbehouden aan alle afnemers van de MCSI-diensten.

Programma Deelname is ook voor externe personen mogelijk, waarbij de prijs € 12,50 excl. btw bedraagt.
 Prijs kan afhankelijk zijn van sprekers en F&B.

Kosten printer Zwart-wit copiën zijn gratis voor collega, flexer, partner en boostseat. Voor anderen kost een zwart-wit kopie 
 e 0,10 per kopie. Kleurkopiën kosten e 0,15 per stuk. Kosten worden achteraf gefactureerd.

BTW Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Aanbreng fee Aanbreng fee van een nieuwe collega is na 3 maanden, 1 maand korting bij de aanbrenger.

Partnerschap Een partner wordt de mogelijkheid geboden om een aparte kantoorruimte voor de periode van 3 maanden aan te gaan. 
 Dit is alleen in de situatie waarbij een project wordt uitgevoerd i.s.m. MCSI. Denk hierbij aan een gezamenlijk project 
 waarbij de expertise van MCSI-leden gevraagd wordt en een budget voor wordt vrijgemaakt.

Externen Neem je geen structurele dienst van MCSI af en wil je alsnog gebruik maken van de MCSI-faciliteiten? Dat kan!
 Voor het printen geldt e 0,10  zw/w en e 0,15 kleur per pagina. De aantallen worden per jaar (achteraf)
 inzichtelijk gemaakt en gefactureerd. De spreek- en trainingsruimte kan voor e 30,- per uur verhuurd worden.
 Verzoek tot verhuur verloopt via de community-manager.

Netwerk binnen een netwerk zonder leadsverplichting

Minimaal 4 contactmomenten in het jaar

Stemrecht

Uitnodiging programmering binnen Gebouw88

Werkplek

Eigen kluis (op = op)

Afsluitbare kantoorruimte

Toegang tot het gebouw buiten kantooruren (met eigen sleutel)

Toegang tot gebouw binnen kantooruren

Vergader-/spreekruimte (vide)

Trainingsruimte (2e verdieping)

Vermelding op de website

Uitlichten eigen events via social media

Duur 3 maanden (min. voor collega, max. voor flexer en boostseat)

Duur 10 volle dagen (20 dagdelen)

Printen (zwart-wit)

Koffie/thee corner

Wifi

Vestigingsplaats eigen onderneming (postadres)

Centrale ligging  ‘Spoorzone ‘ in Tilburg (auto / OV) 

Alle vernoemde bedragen zijn  excl.  BTW

 VRIEND LID COLLEGA   FLEXER*      BOOSTSEAT     PARTNER**  
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e 10,00 e 25,00 e 185,00 e 225,00 e 750,00 e 400,00

 p/mnd p/mnd p/mnd   20 dagdelen 3 mnd   p/mnd
                                                    
                *    Flexer was voorheen strippenkaarthouder - geldigheid 3 maanden

**  In overleg: alleen indien leden akkoord gaan
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