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CRITERIA VOOR DEELNAME:
• Je bent een zelfstandige zorgprofessional zonder personeel;
• Met een bedrijf dat is gevestigd in Rosmalen;
• Op het gebied van gezondheid, vitaliteit & welzijn;
• In de, best passende, categorie:
o Massage & Lichaamsgericht
o Coaching & Therapie
o Voeding, Kruiden & supplementen
o Bewegen
o Energetische behandeling
o (Mantel)zorgondersteuning.
•

Verder onderschrijf je de voorwaarden en doelstellingen van de Stichting GRR:
o Je betaalt €100,- (incl. BTW) inschrijfgeld per kalenderjaar. Inschrijven, en direct
profiteren van alle voordelen, kan op ieder moment van het jaar voor de som van €100,-.
De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld betaald is. Je inschrijving in 2020 geldt
ook voor 2021.
o Het grootste gedeelte van het budget wordt besteed aan promotie en marketing van
GRR.
o Bij het tussentijds terugtrekken van je deelname vindt geen restitutie van inschrijfgeld
plaats.
o Mocht je bij een evenement dat is georganiseerd door de GRR, jouw bedrijf willen
presenteren in samenwerking met andere bedrijven die geen deelnemer van GRR zijn,
dan betalen ook zij per bedrijf het inschrijfgeld.
o Je levert conform verzoek info over je bedrijf aan, ten behoeve van de on- en offline PRuitingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aangeleverde tekst. GRR past tussentijds je
tekst niet aan, tenzij je dienst is gewijzigd. GRR is niet aansprakelijk voor fouten of
tekortkomingen op de website of op drukwerk.
o Je maakt zoveel mogelijk gebruik van het GRR-logo, bijvoorbeeld bij de handtekening
onderaan je emailberichten.
o In het kader van de wet op de Privacy, ga je ermee akkoord dat jouw aangeleverde
bedrijfsgegevens, persoonlijke informatie en foto’s gebruikt worden in de on- en offline
PR-uitingen van de GRR.
o Je levert naar vermogen een bijdrage aan de inhoud en groei van het GRR-Platform en
het versterken van het GRR-netwerk.
o Stichting GRR is een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze haar doelen wil
verwezenlijken (zie document Visie en doelstelling).

