INSCHRIJFFORMULIER
Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP

Naam/Voorletters
Voornaam
Geslacht
Geboortedatum

:
:
:
:

Privé gegevens
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail adres

:
:
:
:
:

Zakelijke gegevens
Werkzaam bij
Functie
Bezoekadres
Postcode/Plaats
Postadres
Postcode/Plaats
Telefoon
E-mail adres
Kostenplaats tbv
factuur
☐
☐

:
:
:
:
:
:
:
:
:

man ☐ vrouw ☐

Klik of tik om tekst in te voeren.

Ik geef de NVHP hierbij toestemming de geel gemarkeerde onderdelen te publiceren op
de NVHP website. (potentiële klanten kunnen u hier dan vinden)
Ik wil niet op de website gevonden worden, maar wel opgenomen worden in het
ledenregister.

Graag mijn factuur versturen naar mijn
Graag mijn email versturen naar mijn
Diploma L.H.P.

:

☐ privé
☐ privé

☐ zakelijk adres
☐ zakelijk emailadres

gehaald d.d. Klik of tik om een datum in te voeren.*

*s.v.p. kopie van uw diploma meezenden met uw aanmelding
Indien uw diploma dateert van voor 2021 dient u tevens aan te tonen dat u sinds het behalen van het diploma altijd aan de door de NVHP
gestelde PE voorwaarden heeft voldaan. Mocht dit niet blijken uit de administratie van de NVHP dan kunnen wij u vragen deze stukken te
overleggen.

Bent u in het bezit van de geldige WFT-diploma's: basis, consumptief krediet, hypothecair
krediet en vermogen?
☐ ja
☐ nee
Met deze aanmelding wordt u automatisch opgenomen in het Register Erkend Hypothecair Planner. Dit register is openbaar en
kan worden ingezien via www.hypothecairplanner.nl.

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners Postbus 206 3870 CE HOEVELAKEN
KvK 08124018 Rekeningnummer 62.76.98.271 Internet: www.hypothecairplanner.nl Email: info@hypothecairplanner.nl

Door ondertekening van dit formulier gaat lid akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in de oprichtingsakte. Een van de
belangrijkste voorwaarden is dat een lid werkzaam is in de financiële dienstverlening. Lid verklaart hierbij momenteel werkzaam
te zijn in deze sector.
Tevens gaat lid akkoord met de jaarlijkse contributie welke wordt vastgesteld door het bestuur. De contributie voor het jaar
2022 is € 310,-. De administratiekosten zijn éénmalig € 100,-. De contributie zal naar verhouding van het jaar worden berekend
(per kwartaal afgerond).
Binnen 4 weken na ontvangst van het getekende aanmeldingsformulier zal het bestuur bericht geven of zij hiermee akkoord
gaat.

Plaats

:

Datum:

Handtekening :
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