AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP
NVMT
Lidmaatschap categorie








Lid
Partners
Buitengewoon lid
Aspirant lid
Belangstellend lid
Leden rechtspersonen

Persoonsgegevens
Relatienummer KNGF
Achternaam
Voornaam
Geslacht
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bij aanvraag
Partnerlidmaatschap

Naam:
Relatienummer KNGF:

(gegevens partner invullen)

(kopie van trouwakte/boekje, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap meesturen!)

Partnerkorting
verrekenen bij

Naam:
Relatienummer KNGF

Werkgegevens
Naam organisatie
CAO

CAO-V / Gezondheidscentra / ziekenhuis / academische ziekenhuis /
Anders, nl……………………………………

Functie
Straat
Huisnummer
Postcode + Plaats
telefoonnummer

Handtekening:

……………………………..

datum:

……./……/20…..

Let op:
Het ingevulde formulier + kopie diploma of bewijs van deelname aan de opleiding manuele therapie
(eventueel tegelijk met aanmelding lidmaatschap KNGF) kunt u versturen naar:
KNGF t.a.v. ledenadministratie
Postbus 248
3800AE Amersfoort

Voorwaarden lidmaatschap NVMT
Leden:




Lid KNGF*
*Als u nog geen lid bent van het KNGF het aanmeldformulier NVMT samen met het
aanmeldingsformulier van het KNGF opsturen naar het KNGF.
Geregistreerd in het deelregister manueeltherapeut van het CKR

Partners:



Lid KNGF*
*Als u nog geen lid bent van het KNGF het aanmeldformulier NVMT samen met het
aanmeldingsformulier van het KNGF opsturen naar het KNGF.
Voor leden NVMT die met elkaar gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap of een
samenlevingscontract hebben gesloten. (wordt op aanvraag gegeven)

Buitengewoon lidmaatschap:




Lid KNGF*
*Als u nog geen lid bent van het KNGF het aanmeldformulier NVMT samen met het
aanmeldingsformulier van het KNGF opsturen naar het KNGF.
Niet geregistreerd in het deelregister manueeltherapeut van het CKR

Aspirant lidmaatschap:




Lid KNGF*
*Als u nog geen lid bent van het KNGF het aanmeldformulier NVMT samen met het
aanmeldingsformulier van het KNGF opsturen naar het KNGF.
In opleiding voor manueel therapeut bij een erkende manueel therapie opleiding

Belangstellend lid:




Niet werkzaam als fysiotherapeut, maar wel werkzaam in het vakgebied
Werkzaam als fysiotherapeut in het vakgebied, maar niet in Nederland

Leden rechtspersonen:



Vertegenwoordigen van een instelling

Contributie:
In onderstaand overzicht vindt u de kosten van het lidmaatschap NVMT per 1 januari 2015.
Geregistreerd NVMT lidmaatschap
Partners (beide lid NVMT)
Buitengewoon lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
Belangstellend lid
Leden rechtspersonen

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website, www.nvmt.nl

€ 165,00
€ 295,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 188,00
€ 328,00

