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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP  

 
VERENIGING GEBOUWSCHIL NEDERLAND 

 
 
Ondergetekende verklaart bij deze aanvraag tot het lidmaatschap van de Vereniging Gebouwschil 
Nederland kennis genomen te hebben van haar statutaire doelstellingen, deze te ondersteunen en te 
bevorderen. 
 
Soort bedrijf : _______________________________________________________________ 

Naam bedrijf : _______________________________________________________________ 

Postadres : _______________________________________________________________ 

Postcode pa : ______________ Plaats pa: ________________________________________ 

Straatadres : _______________________________________________________________ 

Postcode sa : ______________ Plaats sa: ________________________________________ 

Telefoon : _______________________________________________________________ 

Mobiel : _______________________________________________________________ 

Algemeen e-mail : _______________________________________________________________ 

Website : _______________________________________________________________ 

Contactpers. 1 : Dhr./Mw.________________________________________________________ 

E-mail  : _______________________________________________________________ 

Contactpers. 2 : Dhr./Mw.________________________________________________________ 

E-mail  : _______________________________________________________________ 

KvKnr. : _______________________________________________________________ 

 

Plaats ___________________________ d.d. ___________________________________________ 

 

 

Handtekening ____________________________________________________________________ 

 

Graag een uittreksel van de KvK meesturen, niet ouder dan 3 maanden 
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TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER 
 
 
 
Soort bedrijf : Graag vermelden wat voor soort bedrijf u heeft 
 
Naam bedrijf : Gaarne uw volledige tenaamstelling zoals deze bekend staat bij de Kamer van 

Koophandel. 
 
Postadres : Indien in bezit van een postbus, dit nummer hier invullen. 
 
Postcode pa : Postcode behorende bij het postbusnummer. 
 
Plaats pa : Plaats behorende bij het postbusnummer. 
 
Straatadres : Het adres waar de onderneming gevestigd is. 
 
Postcode sa : Postcode behorende bij het straatadres. 
 
Plaats sa : Plaats behorende bij het straatadres. 
 
Telefoon : Algemeen nummer van het bedrijf. 
 
Mobiel : Mobiele telefoonnummer van contactpersoon 1 
 
Fax : vermelden indien aanwezig 
 
Algemeen e-mail : graag e-mailadres vermelden waarop wij contact met u kunnen onderhouden, 

voor de ledenbulletins, stukken voor de ALV, uitnodigingen etc. 
 
Website : graag de url vermelden van uw website. 
 
Contactpersoon 1 : Gaarne volledig invullen met voorletters,  
 
E-mail : Graag het e-mailadres van contactpersoon 1 vermelden. 
 
Contactpersoon 2 : Indien contactpersoon 1 niet bereikbaar is, gaarne diens plaatsvervan-

ger/zaakwaarnemer volledig invullen met voorletters. 
 
E-mail : Graag het e-mailadres van contactpersoon 2 vermelden. 
 
Ondertekening :  laten ondertekenen door een bevoegd persoon 

 


