Inschrijfformulier Sympathiserend lidmaatschap 2019
CONTACTPERSOONGEGEVENS
man / vrouw
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoon
Mobiel
E-mail
Factuuradres
Postcode en woonplaats
Bezoekadres
Postcode en woonplaats
OVERIGE GEGEVENS
Optionele uitbreiding vaktechnische informatie
(€ 55)
Zo ja, welk gewas
Abonnement Nieuwe Oogst
(€134)

ja / nee

ja / nee
(let op: factuur via LTO Noord)

FACTUUR
Wilt u de factuur digitaal
ontvangen?
Zo ja, t.a.v. wie?

ja / nee
contactpersoon:
e-mail adres:
inkoop-/ordernummer:

ONDERTEKENING
Mijn bedrijf wordt lid van Glastuinbouw Nederland. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst
van dit formulier en loopt door tot schriftelijke wederopzegging. Uw lidmaatschap wordt
schriftelijk bevestigd binnen 14 dagen. Ondergetekende machtigt Glastuinbouw Nederland
tot schriftelijke wederopzegging de door hem/haar direct of indirect aan Glastuinbouw Nederland verstrekte gegevens te gebruiken voor interne doeleinden, zoals het versturen van
e-mail nieuwsbrieven, statistische doeleinden en indeling in doelgroepen ten behoeve van
gerichte belangenbehartiging. De gegevens noch bewerkingen daarvan worden nimmer aan
derden ter beschikking gesteld.
Datum
Handtekening

Graag zien wij uw inschrijfformulier tegemoet via Glastuinbouw Nederland, Postbus 447,
2700 AK Zoetermeer of ledenadministratie@glastuinbouwnederland.nl.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)

NL

Machtigt tot schriftelijke wederopzegging Glastuinbouw Nederland en zijn rechtsopvolgers
om de jaarlijks verschuldigde contributie van het hierboven vermeldde bankrekeningnummer te incasseren. De incasso vindt een week na verzending van de factuur plaats. Wanneer u het niet eens bent met de incasso, dan kunt u het geïncasseerde bedrag binnen 90
dagen via uw bank retourboeken.
Datum
Handtekening

Toelichting
Kosten voor een sympathiserend lidmaatschap bedragen € 130 per jaar. Hiervoor ontvangt
u de wekelijkse digitale nieuwsbrief met informatie vanuit de beleidsthema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving en de innovatieprogramma’s. Daarnaast heeft u
toegang tot informatie over de beleidsthema’s en de innovatieprogramma’s op www.glastuinbouwnederland.nl.
Wilt u deze informatie uitbreiden met vaktechnische informatie, dan betaalt u hier € 55
voor. U maakt dan een keuze uit één gewas.
Alle prijzen zijn exclusief btw.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Mocht u besluiten om uw lidmaatschap van Glastuinbouw Nederland te beëindigen, dan
verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wilt u de reden van uw opzegging daar ook bij vermelden? Opzeggen kan met ingang van het volgende kalenderjaar.
U kunt deze tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar sturen naar: Glastuinbouw Nederland, Postbus 447, 2700 AK Zoetermeer o.v.v. opzegging lidmaatschap.

