Handelt u in gebruikte trucks en trailers?
Ben u trots op uw onderneming en alles wat u bereikt heeft?
Heeft u regelmatig het idee dat u zelf de hete kolen uit het vuur moet halen?
Vindt u ook dat u met uw bedrijf een aanzienlijke bijdrage levert aan de economie?
En dat hieraan te vaak voorbij gegaan wordt door de overheid?
Wordt u ook zo moe van de onophoudelijke regelgeving in Nederland?
Mist u saamhorigheid en eenheid binnen de branche?

Wordt dan nu lid van Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland!
Dit zijn de voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Actieve belangenbehartiging
Vertegenwoordiging van de branche
Toegang tot een groot netwerk
Regelmatige nieuwsbrieven
Een jaarlijkse bijeenkomst
Financiële voordelen
En nog veel meer............

Verschillende van uw collega’s zijn al lid geworden. Graag zouden wij ook u als serieus lid van T&TN
verwelkomen. Er zijn namelijk nogal wat zaken die uw en onze aandacht vragen. Zaken die het verdienen
scherp in de gaten gehouden te worden. In Den Haag – maar ook in Brussel – wordt onophoudelijk aan
regelgeving gedaan. Vaak zonder de belangen van de gebruikte truck- en trailerbranche voldoende in het oog
te houden. Laat staan dat die belangen de doorslag geven.
Alléén een sterke branchevereniging is in staat voldoende tegenwicht te bieden. Hoe meer branchegenoten
T&TN vertegenwoordigt, hoe beter er naar u en ons geluisterd wordt.
Overstag?
Vult u dan alstublieft het aanmeldingsformulier in, en zend dit retour naar het op het formulier vermelde
adres. Een contributiefactuur wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden. De T&TN contributie bedraagt
€ 1200,- per jaar en wordt in twee halfjaarlijkse termijnen á € 600,- in rekening gebracht.
Wij hopen u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen!
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