Aanmeldingsformulier FPT-VIMAG lidmaatschap
FPT-VIMAG is eigenaar van het merk TechniShow

Geniet van de vele ledenvoordelen van brancheorganisatie FPT-VIMAG. Vul het onderstaande formulier in om lid te worden van
de vereniging. Ook kunt u lid worden van: de sectie VIMAG, de Groep Fabrikanten Machines (GFM), de groep Fabrikanten en
Hardmetalen Gereedschappen (FHG).
Graag in blokletters invullen en ondertekenen.

1

Algemene informatie

Organisatie
Bezoekadres | Postadres
Postcode en plaats
Telefoon algemeen
E-mail algemeen
Website
Aantal werknemers
Bedrijfsactiviteit
Contactpersoon directie
Doorkiesnummer | mobiel
E-mail
Contactpersoon marketing
Doorkiesnummer | mobiel
E-mail
2

Basis- of partnerlidmaatschap FPT-VIMAG (1)

 Basislidmaatschap FPT-VIMAG  De contributie bedraagt € 945,00 per jaar (exclusief btw en exclusief eenmalig entreegeld
van € 225,00). Het basislidmaatschap is voor bedrijven actief in de productietechnologie.

Contactpersoon
Functie
E-mail
Telefoon | mobiel

m/v

of
 Partnerlidmaatschap FPT-VIMAG (2)  De contributie bedraagt € 595,00 per jaar (exclusief btw en exclusief eenmalig
entreegeld van € 225,00). Het partnerlidmaatschap is voor bedrijven en organisaties die productietechnologiebedrijven als
klant hebben, bijvoorbeeld mediapartners, beursorganisatoren en onderwijsinstellingen.

Contactpersoon
Functie
E-mail
Telefoon| mobiel

FPT-VIMAG aanmeldingsformulier lidmaatschap 2019

m/v

Pagina 1 van 3

3

Aanvullende lidmaatschappen (1)

Wilt u naast het basislidmaatschap van FPT-VIMAG ook lid worden van de sectie VIMAG/GFM/FHG? Hieronder kunt u
aankruisen waarvan u aanvullend lid wilt worden. Wanneer u geen aanvullend lidmaatschap wenst, kunt u doorgaan naar stap 4.

 Lid van sectie VIMAG.
De additionele contributie bedraagt € 1.200,00 per jaar (ex. btw). Zie website voor nadere info.

Contactpersoon (3)
Functie
E-mail
Telefoon | mobiel

m/v

 Lid van sectie Groep Fabrikanten Machines (GFM) (dit is inclusief het lidmaatschap van sectie VIMAG).
De additionele contributie bedraagt € 1.900,00 per jaar (ex. btw). Zie website voor nadere info.

Contactpersoon (3)
Functie
E-mail
Telefoon | mobiel

m/v

 Lid van groep Fabrikanten Hardmetalen Gereedschappen (FHG) (dit is inclusief het lidmaatschap van sectie VIMAG).
De additionele contributie bedraagt € 1.450,00 per jaar (ex. btw). Zie website voor nadere info.

Contactpersoon (3)
Functie
E-mail
Telefoon | mobiel
4

m/v

Verklaring (4)

Door ondertekening van deze aanmelding voor het FPT-VIMAG basislidmaatschap en eventuele aanvullende lidmaatschappen,
verklaart de directie van het aanvragende bedrijf dat:




Het bedrijf voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap van de FPT-VIMAG (5).
Hij/zij kennis heeft genomen van de statuten van FPT-VIMAG (d.d. 23 juli 2007) en het Huishoudelijk Reglement.
Hij/zij akkoord gaat met de kosten voor éénmalig entreegeld, de contributie voor het FPT-VIMAG basislidmaatschap en
– indien van toepassing – de additionele contributie voor een aanvullend lidmaatschap.

Datum
Naam
Handtekening(4)

5

Terugsturen

Wilt u dit formulier – samen met een recent uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
(aan te vragen via www.kvk.nl) – sturen aan:

FPT-VIMAG
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
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Heeft u nog vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met FPT-VIMAG. U kunt ons bereiken via 088 – 400 85 50,
info@fptvimag.nl en www.fptvimag.nl.

Verklaring verwijzingen:
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Het lidmaatschap geldt voor minimaal twee kalenderjaren en tot wederopzegging. Opzeggingen voor het volgende kalenderjaar
dienen schriftelijk bij het secretariaat binnen te zijn voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar.
Partners zijn klanten van leden of belanghebbende partijen die niet zelf qua hardware of software in de productietechnologie
werkzaam zijn, zoals beurspartners of mediapartners. Voor deze bedrijven biedt FPT-VIMAG de mogelijkheid om partnerlid te worden.
Partnerleden kunnen niet deelnemen aan de sectie VIMAG en/of de vakgroepen.
Invullen indien afwijkend van contactpersoon basislidmaatschap FPT-VIMAG.
Het aanvraagformulier is alleen rechtsgeldig indien ondertekend door de directie van het aanvragende bedrijf.
De criteria voor het lidmaatschap FPT-VIMAG, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u opvragen via info@fptvmag.nl.
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