AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP
r

Zelfstandig tuincentrum

r Tuincentrum lid van organisatie, nl. ................................................ r Leverancier

r Kweker

r Geassocieerd

ALGEMENE GEGEVENS
Bedrijfsnaam
Handelsnaam
Correspondentieadres

Huisnr.

Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail
Website

Webshop

Onder welke naam ben je op social media te vinden?
Facebook

Twitter

LinkedIn

Adres hoofdvestiging (indien anders dan correspondentieadres)
Postcode

Huisnr.

Plaats

IBAN-nummer
Kamer van Koophandel-nummer 		
Rechtsvorm (omcirkel wat van toepassing is) EZ / VOF / BV / CV / NV / anders

EZ

Man
m
/v

Naam directeur/vennoot/eigenaar
Voornaam

Voorletters

Naam contactpersoon voor Tuinbranche Nederland		
Functie contactpersoon 			
Naar welke e-mailadressen mogen wij de nieuwsbrief verzenden

LEDENVOORDEEL
Ja, ik laat vrijblijvend berekenen wat ik kan besparen met:
r Paysquare
r Tuinbranche Verzekeringsdienst
r Telecom

r Energie
r Buma
r Sena

Geboortedatum
Voorletters

m
/v
Vrouw

MACHTIGING
r Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Tuinbranche Nederland om betalingen van contributie en overige vorderingen af te schrijven.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee kalenderjaren. De inschrijving zal ieder jaar automatisch met een kalenderjaar worden
verlengd. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van het lopende jaar, per mail of aangetekende brief door ons te zijn ontvangen. Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum
Naam in blokletters*

Voorletters

m/v
Vrouw

Functie*
Handtekening*

* diegene die bevoegd is dient te tekenen
Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie via tel. (088) 973 06 08
Stuur je aanmelding naar: Tuinbranche Nederland, Postbus 762, 3700 AT Zeist of info@tuinbranche.nl

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij je over het volgende. De ingevulde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand. Je persoonsgegevens worden verwerkt
met het oog op de statutaire doelen van de vereniging/stichtingen waarvoor het lidmaatschap/de deelname wordt aangevraagd. Na analyse kunnen deze gegevens worden verstrekt aan door ons met het oog op het
bereiken van de statutaire doeleinden geselecteerde bedrijven of instanties. Deze kunnen je informatie en/of aanbiedingen sturen. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor
het toezenden van informatie of aanbiedingen. Je kunt ook een afschrift van de aanmelding en/of een overzicht van jouw eigen persoonsgegevens, en van de derden aan wie zij zijn verstrekt, opvragen en verzoeken
om deze gegevens te corrigeren, verwijderen of af te schermen. Wij zullen op eerste verzoek aan je wens voldoen.

