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Infosteel hecht grote waarde aan privacy en databescherming. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoons
gegevens die wij opvragen/ontvangen worden digitaal bewaard. De bewaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze lidmaatschapsengagementen te kunnen nakomen en 
de betrokken personen op de hoogte te houden van activiteiten en sectornieuws. Persoonsgegevens worden in geen geval doorverkocht aan derde partijen.

1. Lidmaatschapsvoordelen 
Bronze 
(< 10 pers.)

Silver 
(> 10 pers.)

Gold

Magazine info_steel

 - aantal gratis abonnementen 1 2 4
- gratis 1/2 pagina advertentie (1 editie) √√

- korting op advertenties -20% -20% -30%
Op InfoSteel website

 - bedrijfsfiche met logo, link en staalreferenties √√ √√ √√

 - uw documentatie als downloads √√

- uw logo op de homepage √√

In de InfoSteel newsletters - uw logo en link √√

Gratis verzending in BeNeLux van bestellingen op shop.infosteel.eu  √√ √√ √√

Activiteiten InfoSteel - opleidingen, sponsoring en projectbezoeken (BeLux) -20% -20% -30%
Bedrijfsnieuws  (andere dan vacatures)

- in de InfoSteel newsletter 1 2 5
- op de InfoSteel website 2 5 √√

- op de InfoSteel LinkedIn en/of Facebook-pagina 10
Vacatures

- op de InfoSteel website 2 4 √√

- op de InfoSteel LinkedIn en/of Facebook-pagina 2 4 12
Doelgroepen en adviesorganen 

- lid van het oriëntatiecomité √√

- cluster staalbouwers (enkel in BeLux) √√

- technische werkgroepen √√ √√ √√

2. Jaarlijkse bijdrage
A VOWONNOStaalbouwer in BeLux € 450 € 900 neem contact

Bedrijven in de BeNeLux € 450 € 900 € 3.100

Bedrijven buiten de BeNeLux € 500 € 950 € 3.300

3. Ik wens lid te worden
Organisatie (Bedrijf / Federatie / ...) :

Straat + nummer:

Postcode + gemeente + land:

BTW-nummer:

Naam / Voornaam:

Functie:

Telefoon (kantoor): Mobiel:

E-mail:

Datum en handtekening:
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd,  
behalve bij opzegging van uwentwege (uiterlijk 2 maand 
voor het einde van een lidmaatschapsperiode).

Lidmaatschapsformulier 
BEDRIJVEN
Als Infosteel-bedrijfslid ondersteunt u de werking van Infosteel, met als doelstelling:  
“samen, voor meer staal in de bouw”. De acties van Infosteel omvatten:  
• het informeren van ontwerpers en opdrachtgevers evenals de bedrijven binnen de 

staalbouwketen
• verbindende activiteiten opzetten tussen de bedrijven binnen de staalbouwketen en van 

de bedrijven met ontwerpers en opdrachtgevers
• inspireren van ontwerpers en opdrachtgeven met realisaties uit de staalbouwsector


