
Lidmaatschappen Twentse Ambassade Amsterdam

De voordelen voor leden zijn in verschillende categorieën te verdelen en afhankelijk van 
het lidmaatschap. In dit overzicht treft u de mogelijkheden en verschillen tussen het 

lidmaatschap en het exclusieve lidmaatschap. 
Interesse in een partnerschap of sponsoring? Neem dan contact met ons op. 

Lidmaatschap Lidmaatschap Exclusief 
lidmaatschap

Kosten Het lidmaatschap van de Twentse Ambassade 
Amsterdam wordt per jaar aangegaan.

€ 41,60 per maand,
€ 499,- per jaar

€ 82,50 per maand,
€ 990,- per jaar

Aantal leden
Het (bedrijfs)lidmaatschap is 

persoonsgebonden en telt het volgende aantal 
leden

1 2

Extra lid Binnen het bedrijfslidmaatschap kunnen extra 
personen worden toegevoegd. nee € 499,- p.p.  

(max 2 extra)

Netwerk
De afstand van de Randstad naar Twente is groter dan andersom.  

De focus ligt dan ook op het verbinden van de Randstad met Twente en andersom.  
Dit doen we met elkaar en door te netwerken onder meer via de Ambassadeborrels, 

Handelsmissies en bijzondere bijeenkomsten en programma’s.

Ambassadeborrels
Toegang tot de ambassadeborrels met 
bitterballen van het huis en drank voor 
rekening van een sponsor of leden zelf.

ja ja

Handelsmissies

De handelsmissies betreffen bezoeken aan 
interessante bedrijven, overheden, instanties of 

netwerken. Soms ook met kleine groepen of 
individuele leden. Afhankelijk van de ‘missie’ 

wordt er een bijdrage voor deelname gevraagd. 

ja ja, met voorrang

Spraakmakende bijeenkomsten 
bijzondere programma’s

In het bruisende Amsterdam zijn regelmatig 
spraakmakende bijeenkomsten om bij te wonen 
of aan te sluiten. Dit doen we enkel voor onze 

exclusieve leden.

nee ja, met toeslag

Communicatie Kennis delen is macht. Daarom zorgt de Twentse Ambassade Amsterdam dat u goed 
geïnformeerd bent en blijft.

Nieuwsbrief

Via de maandelijkse digitale nieuwsbrief 
(Ambassademail) informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen, interessante 
evenementen, columns en alles wat u nodig 

heeft in de Randstad.

ja ja

Website + social media

Natuurlijk zijn social media en websites niet 
weg te denken. De ambassade gebruikt dit ook 

als uithangbord naar partijen die in contact 
willen komen met Twentse bedrijven. De vraag 

is: staat u erop?

vermelding met naam
vermelding met 
naam, logo en 
omschrijving

Faciliteiten
De services van de TAA zijn divers en aantrekkelijk. Als lid kunt u profiteren van 

interessante kortingen en gezamenlijke inkoopvoordelen. Alle services zijn in principe 
enkel op werkdagen en werktijden beschikbaar. Leden die een eigen kantoor hebben in 

de ambassade hebben onbeperkt (ook in het weekeinde) toegang.   

Amsterdam Assistant 

Geen zoektocht maar een ontdekking van de 
beste plekken van de stad. Van compleet 

programma tot passende locatie. Het team van 
de Twentse Ambassade Amsterdam adviseert 

en regelt graag uw ideale zakelijke dag.

ja, tegen vergoeding ja, tegen vergoeding

Gebruik Lobby / Brasserie Ontvangen, koffie, lunch en diner. Het kan 
allemaal in de lobby en brasserie. ja ja

Toegang Tuin De perfecte plek om te werken, te relaxen of 
even te kletsen.

i.c.m. flexplek of 
kantoor ja

�1



Gebruik De Handelskamer (flexplekken) 

Gelegen aan de Herengracht zijn werkplekken 
beschikbaar die vanaf een dagdeel te 

gebruiken zijn. Afhankelijk van het gebruik en 
de ‘plekzekerheid’ kunt u ervoor kiezen een 
exclusieve werkplek te nemen, een plek te 

reserveren op bepaalde momenten of gewoon 
aan te schuiven.

oplopende korting tot 
ruim 20%, exclusief 

voor leden

oplopende korting tot 
ruim 20%, exclusief 

voor leden

Huur Vergader- en trainingsruimtes

De vele vergadermogelijkheden maken het 
interessant om klanten te ontvangen, 

brainstormsessies te houden en trainingen te 
geven op de mooiste locatie van Amsterdam.

met 5% korting met 10% korting

Huur Kantoorruimtes

Een eigen kantoor in de ambassade is altijd 
een mogelijkheid. Vraag en aanbod moeten wel 

matchen. Neem voor mogelijkheden en 
beschikbaarheid contact met ons op voor een 

persoonlijk gesprek.

op aanvraag op aanvraag

Receptiediensten

Er zijn tal van receptiediensten beschikbaar op 
het gebied van Mobiliteit, ICT en 

Printfaciliteiten, Sport en Personal Trainer, 
Telefoon, Catering en Roomservice.

ja, zonder korting ja, 10% korting

Boottocht door grachten
Wat is er mooier dan varen door de grachten? 
Uiteraard bieden wij diverse arrangementen op 

maat.
op aanvraag op aanvraag

Disclaimer:  
alle prijzen zijn exclusief BTW, onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen en vinden plaats onder 
algemene leveringsvoorwaarden van Twentse Ambassade exclusief voor leden. (v1.2-2016)

�2


