Vriend van Bruggenbank.nl
Wat krijg je:
o
o

o

In Nederland staan 40.000 bruggen op de nominatie
om vervangen te worden. Veel van deze bruggen
kunnen nog prima op andere plekken worden
ingezet. Door bruggen te hergebruiken dragen we
samen bij aan het halen van het doel om in 2050
circulair te zijn.
Als Bruggenbank.nl groeien we hard en op korte
termijn herplaatsen we alweer de 10e brug. Het is
onze ambitie om in 2025 de 100e brug te
herplaatsen. Om dit doel te halen zoeken we
vrienden van de Bruggenbank. Zo willen we
gezamenlijk toewerken naar een duurzame
infrastructuur in Nederland.

o

o

Je mag jezelf Vriend van Bruggenbank.nl noemen;
Je mag voor de duur van de overeenkomst bovenstaand logo
‘Vriend van Bruggenbank.nl’ gebruiken op je website, in
correspondentie en in promotie;
Je wordt onderdeel van de frontoffice van Bruggenbank.nl:
actief promoten en stimuleren van hergebruik van bruggen en
Bruggenbank.nl
Je hoeft verder niets te doen: het online plaatsen van bruggen,
de telefoon, het e-mailadres en het beheer website wordt
door Bruggenbank.nl geregeld;
Je mag 2x per jaar aansluiten bij een groot
Bruggenbankoverleg.
Hier
worden
ervaringen
en
ontwikkelingen op gebied van hergebruik van bruggen
gedeeld.

Wat spreken we met elkaar af:
o

o
o

o

Kom je binnen een project een brug tegen die geschikt is voor
hergebruik, dan deel je die met bruggenbank.nl en wordt de
brug online aangeboden;
Je betaalt als Vriend van de Bruggenbank €500,- contributie
per jaar aan Bruggenbank.nl;
Verplaats je in een jaar een brug via de Bruggenbank.nl, dan
draag je mede zorg voor de betaling van de fee van €2.500,door de aankopende partij van de brug aan Bruggenbank.nl.
Dit is bedoeld voor de dekking van de operationele kosten en
promotie van Bruggenbank.nl;
De overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van 1 jaar
en daarna zonder tussenkomst stilzwijgend met 1 jaar
verlengd.

Ja, ik word Vriend van de Bruggenbank:
Naam organisatie:
Adres:
KvK-nummer:
Datum:
Handtekening:

#Bruggenbank
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Bruggenbank?

Bruggenbank
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Bruggenbank.nl

040 304 1246
info@bruggenbank.nl

