
  Aanvraagformulier lidmaatschap 2019 

 

Aanvraagformulier lidmaatschap Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw 

Automatisering, aangesloten bij FHI, federatie van technologiebranches 

 

 

Hierbij vraagt: 

 

Bedrijfsnaam   :          

 

Contactpersoon  :          

 

Postbus   :          

 

Postcode en plaats  :          

 

Adres    :          

 

Postcode en plaats  :          

 

Telefoon   :    Fax:       

 

E-mailadres   :    Website:      

 

Factuuradres (indien afwijkend) :          

 

Digitaal factuur e-mailadres :          

 

Ordernummer   :           

 

BTW Nummer     :       

 

Bankrekeningnummer    :      

 

 

Uittreksel uit Handelsregister (niet ouder dan drie maanden) graag bijvoegen s.v.p. 

 

het lidmaatschap aan voor de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering  

 

 

Globale omschrijving van het leveringsprogramma: 

 

................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

 

(s.v.p. beknopte documentatie bijvoegen) 



  Aanvraagformulier lidmaatschap 2019 

 

 

 

Lidmaatschapstarieven 2019 

Schaal Aantal medewerkers (fte) Contributie in euro's 

1. 0 t/m 9  € 1.345,- 

2. 10 t/m 25  € 1.605,- 

3. > 25  € 1.880,- 

 

(Bedragen zijn exclusief BTW en de verplichte bijdrage (2019: € 115,- exclusief BTW) MKB-

Nederland/VNO-NCW). 

 

Het aantal medewerkers bedraagt:  ……..(fte) (svp invullen). 

 

Bij toetreding wordt, naast de jaarlijkse contributie en bijdrage voor het lidmaatschap MKB-Nederland, 

eenmalig entreegeld ten bedrage van € 1.250,-, exclusief BTW in rekening gebracht. De organisatie is 

geen entreegeld verschuldigd indien uw onderneming er voor kiest het lidmaatschap aan te gaan voor 

een periode van minimaal vier jaar. 

 

□  Ja, ondergetekende verklaart het lidmaatschap aan te gaan voor een opeenvolgende periode van 

minimaal vier jaar. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, dan machtigt hij/zij FHI het 

entreegeld van € 1.250,- (exclusief BTW) alsnog te innen. 

 

□  Nee, ondergetekende maakt geen gebruik van de regeling en voldoet het entreegeld van € 1.250, - 

(exclusief BTW) bij aanvang van het lidmaatschap. 

 

Door het aangaan van het lidmaatschap verklaart aanvrager dat zij de statuten, reglementen en 

besluiten van de vereniging(en), alsmede van de organen van de vereniging(en) na zal leven. 

 

 

Handtekening (tekeningbevoegd persoon) : ...................................................... 

 

Naam        : ...................................................... 

 

Datum        : ...................................................... 

 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: 

 

Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering 

t.a.v. Martin Hof 

Postbus 366 

3830 AK LEUSDEN 

Fax: (033) 461 66 38 

E-mail : martin.hof@fhi.nl 

mailto:martin.hof@fhi.nl

