Aanmeldformulier Lidmaatschap Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen
Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de VZTD. Graag willen we u verzoeken
onderstaand formulier geheel in te vullen en retour te zenden naar onderstaand (e-mail)adres. Aan
de hand van de antwoorden op dit formulier zijn wij in staat een kwalificatiebeoordeling te maken
volgens de eisen van de VZTD. Tevens krijgen wij op deze manier een globaal beeld van uw bedrijf.
Mocht u aan de hand van dit formulier of het lidmaatschap nog vragen hebben, neemt u dan gerust
contact met ons op via: secretaris@vztd.nl
Bedrijfsnaam:
Voornaam + Achternaam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer (zakelijk):
Telefoonnummer (privé):
E-mailadres:
KVK nummer:
Website:

Waaruit bestaan uw werkzaamheden? Omschrijf deze in het kort.

Hoeveel jaar ervaring heeft u op het gebied van deze werkzaamheden?
Heeft u een werkplaats?
Zo ja, heeft u een mobiele en/of vaste werkplaats?

Heeft u een winkel of ander vast verkooppunt?

Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf, inclusief uzelf?

Indien u meerdere medewerkers heeft, hoeveel van hen zijn eveneens werkzaam als
zadelpasser/reparateur?

Heeft u voor deze bedrijfstak een opleiding genoten?
Zo ja, welke? Specificeer alstublieft uw kwalificaties.

Houdt u zich bezig met innovatie?
Zo ja, op welke manier? Geeft u alstublieft een voorbeeld.

Graag verzoeken wij u dit formulier ingevuld retour te zenden inclusief een kopie van je diploma’s
naar: secretaris@vztd.nl
Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen

Doorlopende machtiging
Naam

Vereniging van zadel & tuigdeskundigen

Adres

Beukenlaan 7

Postcode

8253 AK Dronten

Kenmerk VZTD:

NL83RABO0308177940

Reden betaling

Contributie en bijdrage FNHO/ bijscholingen

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Vereniging van zadel & tuigdeskundigen.
Om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Vereniging van zadel & tuigdeskundigen .Als u het niet eens bent
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam ………………………………………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………………………………..
Postcode…………………………………Plaats……….…………………………Land ……………………..
IBAN …………………………………………………………………………………………………….
BIC (alleen bij aan bank anders dan een Nederlandse)…………………………………………………
Plaats en Datum………………………………………………………….

Handtekening ………………………………………

www.VZTD.nl | info@vztd.nl

