AANVRAAG LIDMAATSCHAP
PERSOONSGEGEVENS (DEZE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT VOOR PUBLICATIE OP DE WEBSITE)
Voor- en achternaam:
Straat + nummer:
Postcode + gemeente:
Tel / gsm:
E-mail:
Website:
BTW-nr (indien factuur gewenst):
Korte omschrijving van de
diensten die u aanbiedt
voor op de website:

GEGEVENS LIDMAATSCHAP
Wenst u in te schrijven als (aanduiden wat past):

□ Kandidaat lid (je bent sympathisant, student of startend zonder ondernemingsnummer – je steunt
en bent welkom op de vergaderingen). U betaalt €50 per jaar

□

Lid (in België heb je hebt een nacebel code om te werken met dieren (96093/94/95) en in
Nederland bent u aangesloten als ondernemer – je hebt alle voordelen behalve
vermelding/doorverwijzing). U betaalt €90 per jaar.

□ Gediplomeerd lid (je studeerde af in een erkend opleidingscentrum en schoolt jaarlijks bij en kan
dit aantonen – je hebt alle voordelen). U betaalt €150 per jaar. Is extra onderzoek nodig om uw
diploma te verifiëren, vragen wij éénmalig €35 dossierkosten.
Voor welke categorieën wenst u in te schrijven? Je vind deze categorieën terug op onze website.

Welke opleidingen, trainingen, seminars, lezingen,… ivm dieren heeft u gevolgd en in welk
opleidingscentrum?
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Welke ervaring heeft u met dieren?

Met welke diersoort(en) werkt u?

Zijn er rassen (per diersoort) waar u in gespecialiseerd bent of waar u absoluut niet mee werkt?

Welk materiaal/methodes gebruikt u voor trainingen? En waarom verkiest u deze?

Hebt u enige opleiding gevolgd of ervaring ivm het omgaan met mensen, om klanten te begeleiden?

ANDERE GEGEVENS
Van waar kent u KaHoT?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze
activiteiten?

Ja /

Nee

Ik stem er mee in om mijn geschiktheid als KaHoT lid te laten beoordelen en indien mijn lidmaatschap
weerhouden is me te houden aan de KaHoT gedragscode en algemene regels van het lidmaatschap.
Algemene regels lidmaatschap:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leden mogen gebruik maken van het KaHoT logo
Leden zijn verplicht het jaarlijkse lidmaatschapsgeld te betalen.
Het lidmaatschap van de APBCT kan enkel gebruikt worden door natuurlijke personen.
Leden zijn verplicht om een beroepsmatige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Leden mogen nooit hun lidmaatschap gebruiken om de indruk te wekken dat zij spreken in naam van
heel KaHoT.
Na het stoppen van het lidmaatschap dient u het logo en de naam van KaHoT in communicatie (bv.
drukwerk, website, briefpapier, ..) binnen de maand te verwijderen.
U dient u jaarlijks (min 1x) bij te scholen bij KaHoT vzw.
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8. HANDTEKENING EN DATUM VOOR AKKOORD
Met de ondertekening gaat u akkoord met de algemene regels, deontologische code en gedragscode
van KaHoT (deze vind u terug op onze website) en geeft u ons toestemming om de gegevens
opgenomen in de rubriek ‘persoonsgegevens’ van dit formulier te publiceren op de website
www.dierengedragstherapeuten.be.
We bewaren je gegevens tijdelijk en met respect voor je privacy in overeenstemming met de GDPRwetgeving. Meer info vind je in de privacyverklaring op de website.
U gaat akkoord met de betaling naargelang de gekozen formule (zie boven) en ontvangt onze factuur
via mail.
Uw factuurnummer is uw lidnummer van KaHoT.
Datum + handtekening:
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