
 
Business Club Zangersheide 
Voor uw Business-to-Business & Relatie-marketing 
 

 
Limburg ontmoet Limburg tijdens de Wereldkampioenschappen voor Jonge Paarden 
Business Club Zangersheide is een netwerkorganisatie ván ondernemers vóór ondernemers in 
Belgisch en Nederlands Limburg welke elkaar éénmaal jaarlijks ontmoeten tijdens de 
Wereldkampioenschappen voor Jonge Springpaarden te Zangersheide. Tijdens dit vierdaags 
wereldevenement worden op donderdagavond 27 september 2012 Limburgse ondernemers op 
een informele wijze bij elkaar gebracht.  
 
Wat houdt Business Club Zangersheide in? 
U wordt u op donderdagavond ontvangen in de VIP-
Galerij waar  van 19.00 tot ca. 23.00 uur een besloten 
business ruimte is ingericht in het restaurantgedeelte. 
Onder het genot van hapjes en drankjes ontmoet de 
Limburgse zakenwereld elkaar op een ongedwongen, 
informele wijze om contacten met collega’s te 
onderhouden, nieuwe contacten te leggen en/of elkaars 
ervaringen te delen. Wenst u graag voorgesteld te 
worden aan een specifieke ondernemer? Een van de 
aanwezige Z-gastheren zal u / uw bedrijf die avond 
graag bij de door u gewenste persoon introduceren. 
Vooraf ontvangt u van ons een lijst met de deelnemende 
bedrijven.  
 
Daarnaast ontvangt u van ons een VIP-kaart naar 
keuze. Deze biedt toegang tot het VIP-terras tijdens de  
Wereldkampioenschappen voor Jonge Springpaarden. 
Op Zangersheide bestaat het VIP-terras niet uit aparte 
loges, iedereen ontmoet iedereen in een ontspannen 
sfeer. 

  

 
U kunt zelf bepalen voor welke dag u uw VIP-kaart voor de Wereldkampioenschappen wenst te 
ontvangen (27 – 29 september 2012). Het VIP-terras is geopend van 10.00 tot 18.00 uur en is 
voorzien van volledige catering  

Wat betaalt u? 
De kosten bedragen € 300,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u een toegangskaart of –bandje 
voor de Businessruimte op donderdag 27 september 2012 en een VIP-kaart  (toegang VIP-terras 
voor een dag naar keuze op 27, 28 of 29 september 2012).  
 
De Zangersheide Businessruimte is beperkt tot 150 gasten; om er zeker van te zijn dat u er dit 
jaar ook bij bent raden wij u aan bijgaand inschrijfformulier zo spoedig mogelijk aan ons te 
retourneren. 
 
Wij begroeten u graag in September te Zangersheide! 
 

 

 

 Zangersheide, Domein Zangersheide, 3620 Lanaken, Belgium 
Tel. +32 89 730000 - Fax +32 89 721913   

info@zangersheide.com - www.zangersheide.com 



AANMELDFORMULIER 2012 
BUSINESS CLUB ZANGERSHEIDE 
 

 

Ondergetekende : _______________________________ 

 

Firmanaam  : _______________________________ 

 

Branche  : _______________________________ 

 

Adres   : _______________________________ 

 

    _______________________________ 

 

Telefoonnr.  : _______________________________ 

 

Faxnr.   : _______________________________ 

 

E-mail adres  : _______________________________ 

 

B.T.W.-nummer : _______________________________ 

 

Wenst deel te nemen aan de B2B dag van Business Club Zangersheide op donderdagavond 27 september 

2012. De kosten bedragen € 300,00 per persoon / per dag (excl. BTW) en zullen aan de organisatie worden 

voldaan, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van factuur. 

Bestelt hiermee __________ B2B kaart(en) voor donderdagavond 27 september 2012,  
dit is inclusief    __________  VIP-kaart(en) voor donderdag / vrijdag / zaterdag * 
 
Bestelt hiermee __________ extra VIP-kaarten voor donderdag / vrijdag / zaterdag * ( € 250,00 excl.  
BTW per persoon / per dag). 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Plaats en datum:         Handtekening, naam en firmastempel: 

____________________      _____________________________ 

 


