
De Offshore Community Rotterdam is er voor bedrijven in de offshore-industrie die actief of gevestigd zijn  
in de Rotterdamse havenregio. Van productiebedrijven tot dienstverleners en onderwijsinstellingen; onze regio 
staat bol van kennis, ervaring en innovatie op het gebied van offshore wind, decommissioning en olie & gas.  
Deze bedrijven met elkaar verbinden en zo samenwerking, kennisdeling en business binnen en buiten het 
cluster stimuleren: dat is het doel van de Offshore Community Rotterdam. Daarnaast heeft de Community  
de promotionele taak om Rotterdam op de kaart te zetten als dé offshore-haven van Europa.

OFFSHORE COMMUNITY 
ROTTERDAM 
MAKE IT HAPPEN.



WAT KUNT U VERWACHTEN?
De Offshore Community Rotterdam biedt een sterk 

netwerk van bedrijven in de offshore-industrie waarin 

samenwerking, kennisdeling en business centraal  

staan. De Offshore Community Rotterdam organiseert 

collectieve beursdeelnames, netwerkbijeenkomsten, 

kennisupdates en bedrijfsbezoeken. We sluiten het 

programma af met een jaarlijks terugkerend netwerkdiner 

voor onze leden en hun relaties. Leden van de Offshore 

Community Rotterdam versterken de collectieve promotie 

en de branding van Port of Rotterdam als dé offshore-

haven van Europa.

De Offshore Community Rotterdam wordt gefaciliteerd  

door Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam Port 

Promotion Council.

ONDER ANDERE OP  
DE AGENDA VOOR 2019:
• Februari  

 Bedrijfsbezoek en netwerkborrel

• Maart  

 RPPC-Havendiner

• 6 t/m 9 mei 

 OTC Houston 

 Beursreis

• Mei  

 Bedrijfsbezoek en netwerkborrel

• 3 - 6 september 

 Offshore Europe

 Aberdeen Beursreis

• 6 t/m 8 september 

 Event rond Wereldhavendagen 

• Oktober  

  Offshore Energy ‘19 Amsterdam 

Collectieve stand en netwerkborrel

• 26 t/m 28 november 

 WindEurope Offshore Kopenhagen

 Collectieve stand

• December   

 Bedrijfsbezoek en eindejaarsdiner

CONTACT
Meer over Port of Rotterdam en de mogelijkheden op het gebied van 

offshore is te vinden op: www.portofrotterdam.com/offshore

Voor het programma, de ledenlijst en overige informatie over de 

Offshore Community Rotterdam, kijk op www.rppc.nl/offshore,  

of neem contact op met:

Chris van der Deijl

Rotterdam Port Promotion Council

Telefoon:  +31 (0)10 487 3407

Mobiel:  +31 (6) 5385 4335

E-mail:  vanderdeijl@rppc.nl

OFFSHORE  
COMMUNITY
ROTTERDAM 



N.B.: Dit zijn de contributiebedragen die gelden van 01-01-2019 t/m 31-12-2019.

   Wij gaan akkoord met de bijdrage, overeenkomstig aan bovenstaande contributiestaffel. 

Naam bedrijf  

Contactpersoon 

(A.u.b. initialen en voornaam invullen.) 
Functie 

Postadres 

Postcode  Plaats  

E-mailadres 

Zie achterzijde

De Offshore Community Rotterdam is er voor bedrijven in de offshore-industrie die actief of gevestigd zijn in  

de Rotterdamse havenregio. Bedrijven met substantiële activiteiten in de offshore energiebranche; olie- en gas, 

offshore wind en/of decommissioning zijn welkom om deel te nemen aan de Community. Deelname aan de Offshore 

Community Rotterdam loopt via Rotterdam Port Promotion Council (RPPC).

AANMELDINGSFORMULIER  
LIDMAATSCHAP 
ROTTERDAM PORT PROMOTION COUNCIL / OFFSHORE COMMUNITY ROTTERDAM

   A: 1 – 4 medewerkers € 1.250

   B: 5 – 8 medewerkers € 1.750

   C: 9 – 13 medewerkers € 2.500

   D: 14 – 19 medewerkers € 3.500

   E: 20 – 50 medewerkers € 4.500

   F: 51 – 100 medewerkers € 6.500

   G: 101 – 600 medewerkers € 9.500

   H: 601 – 1000 medewerkers € 15.000

   I: 1000+ medewerkers € 25.000

  

Geef aan welke contributiestaffel voor u van toepassing is.
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powered by

A.u.b. retourneren aan: 

rppc@rppc.nl

Of per post:

ROTTERDAM PORT PROMOTION COUNCIL 

Postbus 54200

3008 JE  Rotterdam

Telefoon: 010 - 487 34 00 

De voordelen van het lidmaatschap:
• Toegang tot een sterk netwerk van zo’n 75 bedrijven in de offshore-industrie, actief of gevestigd in de Rotterdamse 

havenregio;
• Collectieve deelname en bezoeken aan internationale beurzen;
• Regionale bijeenkomsten zoals kennisupdates, bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen;
• Collectieve promotie (on- en offline) van de community en Rotterdam als dé offshore-haven van Europa;
• Deelname aan de Offshore Community Rotterdam loopt via Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Dit biedt u 

toegang tot het bredere netwerk van zo’n 200 leden, en ruim 30 activiteiten van RPPC. 
 

Vestigingsadres  

Postcode  Plaats  

Telefoon     Mobiele telefoon 

Website 

NB: Met dit lidmaatschap bindt u zich aan de statuten van RPPC.

Datum :         Handtekening :    

VERVOLG AANMELDINGSFORMULIER  
LIDMAATSCHAP


