
 

 
Bedrijfslidmaatschap  
april 2018 
    
Het bedrijfslidmaatschap biedt de mogelijkheid om als werkgever met een aantal medewerkers direct 
te profiteren van het actieve netwerk van waterprofessionals.  
 
Voordelen van het bedrijfslidmaatschap zijn: 

 Mogelijkheid voor een kosteloze deelname aan het KNW voor- of najaarscongres 
 Mogelijkheid voor medewerkers om actief te worden in KNW themagroepen  
 Tijdschrift H2O (op papier en digitaal) 10 maal per jaar, gratis toezending 
 Kenniskatern Water Matters, 2 maal per jaar, gratis toezending 
 Twee keer per week de actuele nieuwsbrief ‘H2O nieuws’ 
 Mogelijkheid voor medewerkers om gratis of met korting deel te nemen aan KNW activiteiten 
 Mogelijkheid voor een collectief lidmaatschap* voor medewerkers, met 15% korting 
 Korting op een standplaats en andere profileringsmogelijkheden tijdens de congressen  
 Korting op het plaatsen van advertenties en blogs in de H2O-media, print en online 
 Gratis vermelding van uw activiteiten in de wateragenda op www.h2owaternetwerk.nl 
 Gratis vermelding in de digitale ledengids 

 
*Collectief lidmaatschap 
Medewerkers kunnen met korting lid worden. Op de lidmaatschappen van uw medewerkers krijgt u 
namelijk 15% korting als wij een verzamelfactuur kunnen sturen. Let op: medewerkers zijn niet 
automatisch lid wanneer u een collectief lidmaatschap afsluit. Zij dienen individueel te worden 
aangemeld als collectieve leden.  
 
Wat heeft KNW uw werknemers (die via het collectief lid zijn) te bieden? 

 Vakblad H2O (op papier en digitaal) 10 maal per jaar, gratis toezending 
 Kenniskatern Water Matters, 2 maal per jaar, gratis toezending 
 Twee keer per week de actuele nieuwsbrief ‘H2O nieuws’ 
 Themabijeenkomsten (gratis of met ledenkorting) 
 Voor- en najaarscongres (met ledenkorting) 
 Digitale ledengids 
 Deelname aan een actief netwerk 

 
Voorwaarden:  

 Een collectief lidmaatschap is een lidmaatschap dat wordt aangegaan door een instelling/bedrijf 
voor haar medewerkers (minimaal 2).  

 Deze medewerkers genieten dezelfde behandeling als persoonlijke leden. 
 Het collectief lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd.   
 Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk één maand voor het verstrijken van de 

lidmaatschapsperiode te geschieden. 
 De instelling / het bedrijf geeft aan KNW door welke werknemers bij het collectief lidmaatschap 

horen, met de bijbehorende adresgegevens.   
 

Kosten: 

 Een bedrijfslidmaatschap kost €1000 per jaar.  
 

Contact:  
KNW Waternetwerk, info@waternetwerk.nl 

mailto:info@waternetwerk.nl
https://www.h2owaternetwerk.nl/over-knw/lid-worden

