Aanvraag lidmaatschap
Naam en voorletters
Geboortedatum en plaats
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Provincie
Telefoonnummer

Mobiel nummer

Diploma behaald in
Barneveld/Zwolle/Deurne/Baarlo/Utrecht
In het jaar ........... KOPIE DIPLOMA BIJVOEGEN!
Wilt u uw gegevens laten plaatsen op de website www.hoefsmedenvereniging.nl
Ja/nee
Eventueel aanvullende gegevens
Bedrijfsnaam ……………...………………………………………….
Email adres …………………………………………………………
Website
.………………………………………………………...
Logo (per email aan te leveren) ja / nee
Heeft u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?
Ja/nee
Bent u bereid een stagiair(e) te begeleiden tot het diploma?
Ja/nee
Bent u geïnteresseerd mee te werken in de organisatie van de vereniging?
Ja/nee
Ik ga Akkoord met de Privacy verklaring van de NVvH en ben op de hoogte van het feit dat de NVvH
mij aanmeldt bij ZZP-Nederland.
Ja/Nee
Zonder uw kopiediploma en ondertekende machtiging kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling
nemen.
Let op u kunt lid worden per 01 januari of 01 juli opvolgend op uw aanvraag.
Opzeggen van uw lidmaatschap moet geschieden voor 31 november, anders zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen.

Formulier versturen naar:
Verenigingsbureau NVvH, p/a Kanaalstraat 5, 8167 LL Oene e-mail: bureau@hoefsmedenvereniging.nl

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam:

Woonplaats:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging om het lidmaatschapsbedrag
van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden over te schrijven van de bankrekening van
ondergetekende.
Bij jaarlijkse betaling zal de incasso plaatsvinden in de maand maart.
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij
5 werkdagen de tijd om zijn bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken .
Ondergetekende
Incassant
Naam
Adres
Postcode en plaats
Land
Incassant ID

Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden
Kanaalstraat 5
8167 LL Oene
Nederland
NL55ZZZ404792950000

Betalingsgegevens
Betaling inzake
Bedrag
Incassering per

Contributie branche vereniging
€ 230,00 (2018)
Jaar

Bankgegevens Ondergetekende
IBAN:
Naam bank
Adres (van de bank)
Postcode en plaats
Ondertekening

Datum:

Handtekening:

Zonder de getekende machtiging kunnen we de lidmaatschapsaanvraag helaas niet in behandeling nemen.
Formulier versturen naar:
Verenigingsbureau NVvH, p/a Kanaalstraat 5, 8167 LL Oene e-mail: bureau@hoefsmedenvereniging.nl

