Aanmeldingsformulier NBCM
Achternaam
Voorletters en tussenvoegsel
Roepnaam
Privéadres, straat + nummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Werkgever
Functie
Branche
Factuuradres, naam
Factuuradres, straat + nummer
Postcode en woonplaats
IBAN - Bankrekeningnummer
NB: Aangezien het lidmaatschap persoonlijk is mag alleen het privéadres opgegeven worden. Als factuuradres en bankrekeningnummer
kunnen de gegevens van de werkgever opgegeven.
Privacy: NBCM zal bovenstaande gegevens uitsluitend gebruiken voor de door de vereniging beoogde doelen. NBCM zal deze gegevens
nooit aan derden ter beschikking stellen.

Ik heb interesse in de volgende thema’s:

Voorwaarden voor het lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contract Management :
1. Het lidmaatschap kan uitsluitend aangevraagd worden door natuurlijke personen.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij je vóór 1 december van het lopende jaar
schriftelijk je opzegging is ontvangen. Opzeggingen kunnen per e-mail worden verstuurd naar:
info@NBCM.nl
4. De contributie bedraagt € 95 per jaar of € 23,75 per kwartaal indien de aanmelding na 1 april heeft
plaatsgevonden. Daarnaast zijn er eenmalige inschrijvingskosten á € 25 van toepassing.
5. De hoogte van de contributie voor het volgende jaar wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
6. De contributie wordt jaarlijks door middel van een bancaire machtiging geïncasseerd. Voor je eigen
administratie krijg je jaarlijks een factuur toegestuurd.
7. Als de werkgever als factuuradres wordt opgegeven blijft het lid persoonlijk verantwoordelijk voor de
betaling van het lidmaatschapsgeld.
Bij dezen verklaar ik lid te willen worden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contract Management
(NBCM), kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en die te accepteren. Tevens geef ik
toestemming aan de NBCM om de contributie van de door mij opgegeven bankrekening te incasseren.
Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Print het ingevulde formulier, handtekening erop, scannen en e-mailen naar info@NBCM.nl
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Website: www.nbcm.nl

