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Het partnerschap van Dutch Green Building Council wordt telkens aangegaan voor een periode van één jaar, geldend van januari t/m december van enig jaar
en wordt telkens per 1 januari van enig jaar stilzwijgend verlengd. In het geval uw organisatie het partnerschap wil opzeggen, moet dit schriftelijk, uiterlijk 2
maanden vóór het einde van het lopende jaar.
De bijdrage voor het partnerschap is opgebouwd uit een instapbedrag en een jaarlijkse bijdrage. Het instapbedrag is een eenmalige bijdrage en is gelijk aan
de jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de omzet, het aantal werknemers of aantal m² BVO in gebruik (zie staffel pagina).

Jaarlijkse bijdrage
Naast de jaarlijkse bijdrage brengen wij u bij aanmelding als participant eenmalig instapkosten in rekening. Deze eenmalige instapkosten zijn gelijk aan de
jaarlijkse bijdrage. Deze kosten komen te vervallen als de holding of dochter reeds participant is.

Categorie

Jaarlijkse bijdrage
€ 5.000

€ 2.500

€ 1.000

€ 400 (nieuw)

Architectenbureaus, Consultants, Facilitaire Diensten,
> 50 FTE
Ingenieursbureaus, Makelaars, Organisatieadviesbureaus,
Vastgoedbeheer (advies)

25-50 FTE

< 25 FTE

< 1 FTE

Banken, Beleggers, Investeerders, Ontwikkelaars,
Opdrachtgevers

X

-

-

-

Meer dan 500.000 m²

Tussen 50.000 en
500.000 m²

Minder dan 50.000 m²
BVO in gebruik

< 1 FTE

Eindgebruiker (dienst/product niet primair vastgoed
gerelateerd)

Bouw-/ Installatiebedrijven
Energiebedrijven
Gemeenten
Kennisinstituten

BVO in gebruik

BVO in gebruik
omzet > 100 miljoen €

omzet 10-100 miljoen € omzet < 10 miljoen €

< 1 FTE

X

-

-

-

> 100.000 inwoners

50.000-100.000
inwoners

< 50.000 inwoners

-

> 50 FTE

25-50 FTE

< 25 FTE

-

> 5.000 leerlingen

< 5.000 leerlingen

-

Onderwijsinstellingen
Producenten, Leveranciers, Afvalverwerking

omzet > 50 miljoen €

omzet 5-50 miljoen €

omzet < 5 miljoen €

< 1 FTE

Milieuorganisaties, Waterschappen

> 50 FTE

25-50 FTE

< 25 FTE

< 1 FTE

Provincies, Rijksoverheid, Woningcorporaties

> 10.000 woningen

< 10.000 woningen

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.
2

-

