
U onderneemt, 
wij laten uw stem horen! 
MKB-Limburg draagt zorg voor uw belangen, verbindt u met andere ondernemers 
en staat u bij met kennis.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

info@mkblimburg.nl
www.mkblimburg.nl
0475 - 786 400

Wilt u meer info of een persoonlijk gesprek? 
Neem contact op met onze adviseurs: MKB-Limburg versterkt ondernemers met kennis van zaken 

en hart voor verbinden. 

Wij zijn gedreven en bedreven om de zakelijke passie 
van Limburgse ondernemers te faciliteren met het beste 
netwerk voor én door ondernemers. Samen maken wij de 
toekomst van Limburg. 

Hoe kunnen wij u als ondernemer ondersteunen?

Manon Bors
Regioadviseur Noord- & Midden-Limburg, JONG MKB
bors@mkblimburg.nl
06 - 57 85 33 27

Anita Soons
Regioadviseur Zuid-Limburg
soons@mkblimburg.nl
06 - 12 20 39 45
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Lid worden bij MKB-Limburg?
Schrijf u in via: www.mkblimburg.nl/lidworden.

Wat heeft MKB-Limburg u te bieden?

Kennis van zaken
 √ Uw belangen als ondernemer worden behartigd 
 √ U heeft een stem in de algemene ledenvergadering 
 √ U ontvangt de MKB-Limburg nieuwsbrief 
 √ U kunt deelnemen aan projecten vanuit MKB-Limburg 
 √ U kunt deelnemen aan werkgroepen binnen MKB-Limburg

Hart voor verbinden
 √ U bent van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
 √ U kunt deelnemen aan het jaarlijkse MKB-Limburg symposium 
 √ U bent uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Limburg* 
 √ Deelname aan kennissessies van MKB-Limburg partners (MKBWIJZER) 
 √ Deelname aan kennissessies van Ondernemend Limburg* en partners** 
 √ U krijgt toegang tot het ledenplatform van MKB-Limburg en kunt uw eigen ledenvoordeel aanbieden

Ledenvoordeel 
 √ Gratis abonnement op Chapeau! Magazine
 √ Een voordelige collectieve zorgverzekering voor u en uw medewerkers
 √ Korting op Buma en Sena
 √ Exclusief voordeel bij Wij Limburg

Meer informatie? Zie www.mkblimburg.nl/ledenvoordeel

Kosten
Voor € 60,- (excl. btw) per jaar wordt u Basis lid bij MKB-Limburg.
Het lidmaatschap is persoonsgebonden.

‘MKB-Limburg staat bij mij voor samenwerking.

Samenwerking leidt immers tot kracht en dat leidt weer 

tot succes. Voor alle ondernemers in hun eigen branche, 

maar zeker ook daarbuiten!’
Gijs Hendrikx | Theaterhotel Venlo

MKB-Limburg telt ruim 1375 leden over de hele provincie, in een diversiteit aan branches. We zijn de verbindende 
schakel tussen ondernemers onderling, ondernemers & onderwijs en ondernemers & overheid.

Binnen onze Business Club Limburg brengen we u samen in het grootste provinciale netwerk voor ondernemers.  
De maandelijkse bijeenkomsten variëren van bedrijfsbezoek tot symposium en zorgen voor een dosis kennis, inspiratie 
en bieden alle ruimte om te netwerken met andere ondernemers.

Ondernemend Limburg is een samenwerkingsverband tussen LWV, LLTB en MKB-Limburg en maakt zich sterk voor de sociaaleconomische belangen van het 

bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder.

Als u als ondernemer geïnteresseerd bent in het netwerk en de bijeenkomsten van Business Club Limburg dan verwijzen we u naar het Business Lidmaatschap 

voor € 390,- (excl. btw) per jaar.

*

**
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