
Aanmeldingsformulier lidmaatschap Vereniging van Detacheerders Nederland

Met dit formulier geef ik aan dat onderstaande onderneming lid wil worden van de 
Vereniging van Detacheerders Nederland. 

Bedrijfsgegevens 

Naam organisatie : 

Bezoekadres : 

Postcode en Plaats : 

Postadres :

Postcode en Plaats :

Factuur adres :

Postcode en Plaats :

Telefoon bedrijf :

Internetadres (website) :

Inschrijfnummer KvK :

Naam directeur/eigenaar :                man      vrouw 

E-mailadres :

Naam contactpersoon :                man      vrouw 

E-mailadres :

Deze onderneming is  :

	 SNA-gecertificeerd	of	soortgelijk,	namelijk	:

	 Niet	in	het	bezit	van	SNA-certificaat	of	soortgelijk	maar	bereid	dit	binnen	een	jaar	na	toetreding	 
 te behalen
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De onderneming verklaart de statuten van de VvDN te onderschrijven.
De onderneming verklaart detachering als kernactiviteit uit te voeren.
Tevens verklaart de onderneming volledig deel te nemen aan de invulling van de VvDN Kwartaal Monitor. 

Voor publicatie op de website van de VvDN stelt de onderneming      wel /      niet een logo ter beschikking.
(Indien	u	“wel”	heeft	geselecteerd,	gelieve	dan	uw	officiële	bedrijfslogo	te	sturen	naar	info@vvdn.nl,	bij	voorkeur	in	.eps	of	.ai	

bestandsformaat).

Opmerkingen: 

Ondertekening:

Dit aanmeldingsformulier is naar waarheid ingevuld door:

Naam :

Functie (tekenbevoegd) :

Datum :

Handtekening :

Wanneer deze PDF op uw computer is gedownload én wordt geopend met Adobe Acrobat (dus niet in 
uw	browser),	dan	kunt	u	alle	velden	invullen	én	een	(voorgedefinieerde	/	gecertificeerde)	handtekening	
toevoegen. Vervolgens kunt u de PDF opslaan en naar ons mailen: info@vvdn.nl t.a.v. Patricia Houtman. 
U	kunt	deze	PDF	ook	invullen,	opslaan	en	afdrukken	om	vervolgens	handmatig	uw	handtekening	te	plaat-
sen,	waarna	u	het	ons	toestuurt.
 
Privacyverklaring :      Hierbij ga ik akkoord met het privacystatement van de VvDN
Statuten :      Hierbij ga ik akkoord met de statuten van de VvDN

Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
Vereniging van Detacheerders Nederland 
Vervolg

mailto:info%40vvdn.nl?subject=
https://vvdn.nl/privacy-statement
https://vvdn.nl/statuten-vvdn
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
Vereniging van Detacheerders Nederland 
Vervolg

Dit aanmeldingsformulier kunt u retour sturen naar:

Vereniging van Detacheerders Nederland
t.a.v. Patricia Houtman
Postbus 144
1170 AC  BADHOEVEDORP

of e-mailen naar: info@vvdn.nl
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