AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP FIABCI-BELGIUM
INLICHTINGENBLAD LEDEN

Voorbehouden voor secretariaat FIABCI
/

DATUM:

/20

[ ] NIEUW

.

[ ] HERINTREDE

DELEGATIE (LAND):
LIDNUMMER:

[ ] WIJZIGING

DATUM VAN TOETREDING: datum
van uw inschrijving door delegatie

/

/20

[ ] ONTSLAG (gelieve de reden op te geven):

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In te vullen door de aanvrager en mailen of sturen naar FIABCI-België, Vrijheidslaan 4, 9000 Gent
Het lidmaatschap is een feit na schriftelijke goedkeuring door de Voorzitter en na advies van de Raad van Bestuur van
FIABCI-België en na betaling van het inschrijvingsrecht en van het lidgeld voor het eerste jaar.
Het lidmaatschap is jaarlijks verlengbaar met één jaar. Een opzeg voor een volgend kalenderjaar is enkel rechtsgeldig bij
aangetekend schrijven verstuurd vóór 1 oktober van het lopende jaar.

Ik, ondergetekende, (HOOFDLETTERS graag)
TYPE TOETREDING:

[ ] INDIVIDUEEL of

AANSPREEKTITEL:

[ ] Mhr. [ ] Mevr. [ ] Mej. [ ] Andere: _______ ([ ] neem aanspreektitel op in de FIABCI-Directory)

[ ] BEDRIJF (indien bedrijf – oplijsten volgens: [ ] Familienaam of [ ] Bedrijf)

VOORNA(A)M(EN):
FAMILIENA(A)M(EN):
GESLACHT:
GEBOORTEDATUM:

[ ] M of
/

[]V
/19

(1)

GEBOORTEPLAATS:

(1) om te kunnen genieten van het voordeeltarief 'Student' of ‘Young Member’ dient U een copie van Uw identiteitskaart bij te voegen a.u.b.
Adres
STRAAT:
HUISNUMMER:

BUSNUMMER:

POSTNUMMER:

STAD:

PROVINCIE/REGIO:

LAND:

TELEFOON:

FAX:

G.S.M.:
WEBSITE:

E-MAIL:

Facturatieadres
BEDRIJF:
STRAAT:
HUISNUMMER:

BUSNUMMER:

POSTNUMMER:

STAD

PROVINCIE/REGIO:

LAND:

TELEFOON:

FAX:

G.S.M.:
WEBSITE:

E-MAIL:

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP FIABCI-BELGIUM
INLICHTINGENBLAD LEDEN

GEOGRAFISCHE RUBRIEK (2):
(Stad/Regio in de FIABCI-Directory)
(2) dit zijn de geografische bijtitels in de FIABCI-Directory. Een lid kan geografisch elders opgelijst worden dan onder zijn eigen 'Stad',
bijvoorbeeld onder een regio, een land of onder een naburige stad. Gelieve evenwel op te merken dat voor wat het invoerveld « Stad » betreft,
U de officiële stadsnaam dient te vermelden.
TALEN:

(3) Gelieve enkel uit deze 5 officiële talen van FIABCI te willen aankruisen

- HOOFDTAAL FIABCI (3):

[ ] Frans

[ ] Duits

[ ] Engels

[ ] Spaans

[ ] Japans

- ANDERE TALEN FIABCI:

[ ] Frans

[ ] Duits

[ ] Engels

[ ] Spaans

[ ] Japans

LANDEN BUITEN BELGIË WAARMEE U PROFESSIONELE CONTACTEN ONDERHOUDT (MAX 6):

BEROEPSSPECIALITEITEN (4) & VASTGOEDTYPES (5):
Duidt met de letter « P » tussen de haakjes aan welke beroepsspecialiteit en welk type van vastgoed beantwoordt aan Uw hoofdactiviteit.
Kruis met de letter « X » alle andere rubrieken aan die U aanbelangen. Indien een bepaald vastgoedtype U niet aanbelangt, laat dit dan blanco.
Beroepsspecialiteiten (4)
[ ] Vastgoedbeheer (ADM)
[ ] Makelaardij/Transacties (TRA)
[ ] Advies (CNS)
[ ] Bouwpromotie (DEV)
[ ] Expertise (VAL)
[ ] Financiering (FIN)
[ ] Architectuur/Urbanisatie (ARC/URB)
[ ] Juridisch/Fiscaal (LEG/TAX)
[ ] Alle deze beroepsspecialiteiten

Vastgoedtypes (5)
[ ] Landbouw (RUR)
[ ] Commercieel (COM)
[ ] Kantoren (OFF)
[ ] Bedrijfsvastgoed (IND)
[ ] Residentieel (RES)
[ ] Vrije tijd (LEI)
[ ] Al deze vastgoedtypes

BEDRIJFSGEGEVENS:
AANTAL PERSONEEL
< 15
16-50
51-150
151-500
> 500

JAARLIJKSE OMZET-BRUTO (IN US$)
< $ 1,500,000
$ 1,500,001 - $ 5,000,000
$ 5,000,001 - $ 15,000,000
$ 15,000,001 - $ 100,000,000
$ 100,000,001 - $ 500,000,000
> $ 500,000,000

UW FUNCTIE
Aandeelhouder
Voorzitter
Bestuurslid
General Manager
Kaderlid

stel hierbij mijn kandidatuur voor het lidmaatschap van FIABCI-België.
Ik ben op dit ogenblik lid van de volgende (beroeps)verenigingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(bijvoorbeeld: B.I.V., Orde van de Landmeters, Architecten, Notarissen, Advocaten, ... en Uw lidnummer).
Zodra mijn kandidatuuraanvraag schriftelijk aanvaard werd door de voorzitter FIABCI-België zal ik het éénmalig
inschrijvingsrecht en het lidgeld voor het lopende jaar betalen door overschrijving op de bankrekening van
FIABCI-België KBC – IBAN BE34 7370 5148 2690 – BIC KREDBEBB
De verschuldigde bedragen kan u vinden op www.FIABCI.be of op eenvoudige aanvraag.
Opgemaakt te …………………………………………, op ……………………………… 202…
Handtekening en stempel van de aanvrager:

