
Leden en partners van NSCH zijn elkaars expertise 
en netwerk op het gebied van:
 • Economische en politieke ontwikkelingen in Spanje

 • Kennis en begrip van de Spaanse taal en cultuur

 • Juridische vraagstukken

 • Marktontwikkeling en groeistrategie

 • Matchmaking

 • Fiscale vraagstukken

 • Fusies en overnames

 • Informatie over en begeleiding tijdens vakbeurzen

 • Verlenen van fi nanciële en boekhoudkundige diensten of als administrador 

 • Notariële vraagstukken

 • Bemiddeling bij het vinden van een tolk, beëdigd vertaler of andere zakelijke ondersteuning

Voor wie is NSCH bedoeld en van toegevoegde waarde…
 • Nederlandse ondernemers en senior managers van bedrijven en organisaties actief in Spanje 
  of voornemens dat te worden

 • In Nederland en Spanje gevestigde bedrijven en personen met expertise op een van 
  de hierboven genoemde onderwerpen

Het Nederlands-Spaanse Centrum voor Handelsbevordering (NSCH) 
is een bilateraal opererende ledenorganisatie die zich richt op de 
intensivering van de handels- en investeringsbetrekkingen tussen 
Nederland en Spanje en het behartigen van de belangen van haar 
leden via een uitgebreid pakket van Business-to-Business activiteiten 
en netwerkmogelijkheden.

Nederlands-Spaans Centrum 
voor Handelsbevordering



Hoe communiceren leden en partners…

Website
  Er is een website in ontwikkeling voor:
 • Actuele informatie over het ondernemen in Spanje
 • Informatie over zakelijke evenementen, beurzen en bijeenkomsten
 • Relevante white papers en video’s 
 • Een tool om vragen en expertise bij elkaar te brengen
 • Contactinfo 

Nieuwsbrieven
  1x per 2 maanden verschijnt er een informatieve nieuwsbrief die per e-mail 
  wordt verzonden aan leden waarin de volgende onderwerpen:
 • Algemene en economische info over Spanje
 • Info over evenementen, beurzen en bijeenkomsten
 • Sponsor/partner info
 • Zoekvragen van leden en partners

Symposium
1x per jaar is er op wisselende locaties in Nederland 
een symposium over het ondernemen in Spanje. 
In een middagprogramma worden plenair 
en in 2 x 3 keuzeworkshops uiteenlopende onderwerpen behandeld. 
Na afl oop is er uitgebreide gelegenheid vragen en ervaringen uit te wisselen 
met inleiders en andere deelnemers aan de bijeenkomst.
Deelname is gratis voor leden (1 persoon) en partners (3 personen). 
Niet-leden en Amigos betalen € 175 (excl. 21% btw).
Het eerstvolgende symposium Ondernemen in Spanje vindt plaats op 
dinsdagmiddag 8 oktober 2019 in Kasteel Amerongen (provincie Utrecht).

Spanjeborrel
2x per jaar is er op wisselende locaties in Nederland een Spanjenetwerkborrel.
Toegang is gratis voor partners, leden en Amigos. 
Het welkomstdrankje en enkele tapas zijn voor rekening van de organisatie. 

Social media
NSCH heeft een gesloten LinkedIn nieuwsgroep waarvan leden, partners en Amigos gebruik 
kunnen maken voor (zoek)vragen.

Informatie over zakelijke evenementen, beurzen en bijeenkomsten



Aansluiten bij NSCH?
Stuur dan een e-mail naar info@nsch.network, wij nemen dan contact met u op.
Het bestuur van NSCH behoudt zich het recht voor aanmeldingen van bedrijven of personen 
die niet aansluiten bij de doelstellingen en het ledenprofiel af te wijzen.
Het lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Lidmaatschappen: Bedrijfsleden
Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor in Nederland gevestigde bedrijven actief in Spanje 
of voornemens dat te worden.

 • Ontvangst van de 2-maandelijkse nieuwsbrief
 • Toegang tot de NSCH-nieuwsgroep op LinkedIn
 • Gratis deelname aan het jaarlijkse symposium Ondernemen in Spanje (t.w.v. € 175)
 • Gratis deelname aan netwerkborrels (inclusief welkomstdrank en enkele tapas)
 • Insturen van zoekvragen die op de website, NSCH social media kanalen en in 
  de nieuwsbrief worden gepubliceerd
 • Gebruik van ledenaanbiedingen van NSCH-partners
De kosten van het bedrijfslidmaatschap bedragen € 150 per jaar (excl. 21% btw)

Partner
Het partnerlidmaatschap is bedoeld voor in Nederland of Spanje gevestigde bedrijven die 
als core-business hebben het professioneel ondersteunen van bedrijven die in Spanje actief 
zijn of voornemens dat te worden.

 • Logo en bedrijfsprofiel op de website
 • Partners hebben het recht 1x per jaar via de nieuwsbrief bedrijfsleden en Amigos 
  te informeren over hun bedrijfsactiviteiten en/of een ledenaanbieding te doen
 • Ontvangst van de 2-maandelijkse nieuwsbrief
 • Toegang tot de NSCH-nieuwsgroep op LinkedIn
 • Gratis deelname met 3 personen aan het jaarlijkse symposium Ondernemen in Spanje 
 • Gratis deelname aan netwerkborrels (inclusief welkomstdrank en enkele tapas)
De kosten van het partnerlidmaatschap bedragen € 1.000 per jaar (excl. 21% btw)

Amigos
Amigos zijn ondernemers of particulieren, woonachtig in Nederland of Spanje, die graag op 
de hoogte blijven van wat er op het gebied van het zakendoen tussen Nederland en Spanje 
plaatsvindt en in voorkomende gevallen een sleutel kunnen zijn in een zoekvraag.

 • Ontvangst van de 2-maandelijkse nieuwsbrief
 • Toegang tot de NSCH-nieuwsgroep op LinkedIn
 • Mogelijkheid tot deelname aan het jaarlijkse symposium  
   Ondernemen in Spanje tegen een tarief van € 175 (excl. btw)
 • Gratis deelname aan netwerkborrels (incl. welkomstdrank en enkele tapas)
De kosten van het Amigos-lidmaatschap bedragen € 35 per jaar (excl. 21% btw)



www.nsch.network |  info@nsch.network

Vechten tegen windmolens
of kiezen voor partners die weten 

uit welke hoek de wind waait!


