
 

 

 

 
Verbinden staat centraal bij het WTC. Het WTC is een wereldwijde netwerkorganisatie met meer dan 
320 kantoren in meer dan 90 landen. Wij beschikken over een groot lokaal, landelijk en internationaal 
netwerk. Een organisatie met veel contacten en kennis om uw bedrijf vooral internationaal verder te 
helpen. Wij hebben meer dan 100 jaar praktijkervaring in huis via ons team en ambassadeurs/coaches. 
Daarnaast beschikken wij als enige partij in Noord-Nederland over een uitgebreide database met meer 
dan 150 miljoen contacten. Deze zetten wij graag in om u internationaal te laten groeien.  

Ons lidmaatschap bestaat uit twee delen: het Dienstenpakket en de Business Club. 
 
Dienstenpakket  

Algemeen 

 U wordt lid van het lokale en wereldwijde netwerk. Momenteel zijn bijna 800.000 bedrijven en 
organisaties bij de WTC-organisatie aangesloten zij vormen het warme netwerk.  
 

 Voor u als lid zijn wij uw ambassadeur en houden ogen en oren open voor kansen of 
verbindingen met andere bedrijven of organisaties in de regio maar ook wereldwijd. 
 

 U ontvangt twee digitale WTC Association membership cards op naam waarmee u toegang 
heeft tot andere WTC locaties (die dit honoreren) en voordeelacties in de wereld. 

Wereldwijd verbinden en faciliteren 

 Als lid kunt u door ons geïntroduceerd worden bij lokale WTC-vestigingen wereldwijd voor 
contacten en marktkennis (uiteraard ook in Nederland waar wij 10 vestigingen hebben).  
 

 Als lid kunt u gebruik maken van ons wereldwijde netwerk om geïntroduceerd te worden bij 
lokale overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties in de steden/ regio’s waar wij 
een kantoor hebben. 
 

 Als lid kunt u wereldwijd gebruik maken van WTC-faciliteiten, van vergaderruimte tot 
werkplek (al dan niet tegen een speciaal leden tarief). 
 

 Als lid kunt u door ons in contact komen met mogelijke afnemers via de WTC reciprocity desk 
(wereldwijd platform van WTC’s). 
 

 Als lid krijgt u korting op vele diensten en producten die het WTC en haar partners aanbieden. 
 

 Als lid wordt u door de binnendienst benaderd of krijgt u een ambassadeur toegewezen die u 
introduceert binnen het netwerk en met u spart hoe u optimaal gebruik kunt maken van het 
netwerk en de diensten van het WTC. 
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 Als lid kunt u gebruik maken van meer dan 100 jaar praktijk kennis en expertise van ons team 
en onze ambassadeurs/coaches.  
 

 Als lid krijgt u voorrang op deelname aan onze handelsmissies, evenementen en diensten. 
 

 Als lid kunt u kosteloos jaarlijks twee zoekopdrachten geven in onze database (zie de 
voorwaarden WTC B2B partner search op onze website). 
 

 Als lid kunt u kosteloos gebruik maken van onze Export desk waar u vragen kunt neerleggen 
over zaken die met internationaal zakendoen te maken hebben.  

Netwerken  

 Als exporterend lid wordt u uitgenodigd voor de kenniskring Internationalisering. In een 
kenniskring worden internationale thema’s besproken uitsluitend met andere exporteurs. 
 

 Als lid ontvangt u minstens 8x per jaar onze nieuwsbrief met interessante informatie over 
evenementen, internationale zaken en nieuwe leden.   
 

 Als lid delen wij uw nieuws via social media, nieuwsbrieven en website voor zover dit relevant 
is voor andere leden. 
 

 Als nieuw lid wordt u uitgebreid via LinkedIn gepresenteerd. Een gemiddelde post op LinkedIn 
levert zeker 2500 views op.  
 

 Als lid kunt u tegen een korting van 10% gebruik maken van zowel het vergader- en 
congrescentrum als ook het hotel van Westcord locatie Leeuwarden.  

 

WTC Business Club  

 Als lid krijgt u toegang tot 4 – 6 bijeenkomsten van de WTC Business Club. Ideale 
gelegenheden om andere leden te leren kennen. 
 

 Als lid kunt u twee relatiekaarten ontvangen voor beurzen georganiseerd door WTC Expo.  
 

 

Voorwaarden en contact: 

Een lidmaatschap bedraagt € 600,- per 12 maanden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. U 
kunt middels aangetekend schrijven het lidmaatschap beëindigen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van drie maanden. Zie ook onze statuten: www.wtcl.nl/statuten. 

T  +31 58 294 16 10 
M +31 61 003 45 32 
 

W www.wtcl.nl 
E wtc@wtcl.nl 


