PROTOCOL ONDERTEKENING BRABANTSE DEAL

Op 9 juli 2015 worden de gemandateerde/gemachtige vertegenwoordigers van partijen en
stakeholders die hebben aangegeven de deal op 9 juli te willen ondertekenen èn aanwezig
zijn , in de gelegenheid gesteld de Brabantse Deal mede te ondertekenen.
Hiervoor dient met het volgende rekening te worden gehouden:
- Het incheckformulier volledig ingevuld digitaal te activeren voor 9 juli 12:00u via link
http://nextlevel.svbrabant.nl
- Indien het incheckformulier niet tijdig wordt ontvangen, wordt u niet opgenomen in de
legenda van ondertekenaars en kunt u de Deal niet ondertekenen op 9 juli;
- Gemachtigd, gemandateerd of anderszins in de positie te zijn om de Deal te
ondertekenen;
- De aanjagende partijen te weten B5-steden, Provincie Noord-Brabant en Leen van Dijke
als vertegenwoordiger van de Brede Stroomversnelling, zullen ceremonieel tijdens het
officiële gedeelte van de manifestatie, de Deal ondertekenen;
- Alle andere voor ondertekening aangemelde partijen worden na het officiële gedeelte in
de gelegenheid gesteld de Deal te ondertekenen;
- Partijen zullen in alfabetische volgorde worden opgenomen met hun bedrijfs- of
organisatienaam en naam en functie van ondertekenende verantwoordelijke;
- Elke ondertekening vindt plaats in aanwezigheid van een fotograaf tenzij uitdrukkelijk
anders door u aangegeven.
Indien uw bedrijf, organisatie niet vertegenwoordigd kan worden op 9 juli 2015 maar u wilt
wèl als ondertekenaar op worden genomen in de Deal van 9 juli dan geldt het volgende:
- Het incheckformulier volledig ingevuld digitaal aan te leveren uiterlijk 9 juli 2015 om
12:00 uur;
- Indien het incheckformulier niet tijdig wordt ontvangen, wordt u niet opgenomen in de
legenda van ondertekenaars en kunt u de Deal niet ondertekenen op 9 juli;
- Gemachtigd, gemandateerd of anderszins in de positie te zijn om de Deal te
ondertekenen;
- Het invulblad (zie bijlage) volledig ingevuld èn ondertekend tezamen met het
incheckformulier aan ons te retourneren; (adres: cmeulendijks@brabant.nl)
Enkel bedrijven/organisaties die dat vóór 9 juli 2015 kenbaar maken, worden nog in de
gelegenheid gesteld de Deal te tekenen tot 16 juli 2015. U kunt dit aangeven in het
incheckformulier.
Met bovengenoemde groepen zal een concretiseringsslag worden gemaakt in de periode
van 9 juli t/m 1 oktober a.s. Daarna wordt het aan de dealpartners zelf overgelaten of zij
andere partijen ruimte bieden om aan te sluiten bij de deal.
U wordt van de voortgang op de hoogte gehouden middels de website van de
Stroomversnelling Brabant.

