NLVI KennisKring
JA, IK WORD DEELNEMER VAN DE NLVI KENNISKRING.
GEGEVENS
Voornaam

:........................................................................................................................................

Achternaam

:………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum

:……….………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode

:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats

:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email adres

:…….…………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon

:…….…………………………………………………………………………………………………………………………….

Beroep + Functie

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jaarbijdrage (minimaal € 75 per jaar, meer mag natuurlijk ook!) De contributie wordt jaarlijks automatisch van
uw rekening afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Nederlands
Veiligheidsinstituut (NLVI), Moolhoek 14, 3235XK Rockanje. Incassant ID: NL88INGB0007062097 om jaarlijks een
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van het NLVI.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Ik betaal minimaal;
[ ] € 75,00
[ ] Ander bedrag, namelijk €……………... Per JAAR/per MAAND (doorhalen wat niet van toepassing is)
Mijn bankrekening is (IBAN): ……………………………………………….
Plaats en Datum:

Handtekening:

……………………………………..

……………………………………..

Overhandig of stuur het ingevulde formulier aan een NLVI Moolhoek 14, 3235XK Rockanje of per email:
info@nlvi.nl. U ontvangt een bevestigingsmail van het NLVI. Zie: www.nlvi.nl

Stichting NLVI, Moolhoek 14, 3235XK Rockanje. KvK: 64194892. Bank NL22INGB0007062097 BTWnr:NL855561075B01
NLVI Practicum, Aalborg 7, 2993 LP Barendrecht

NLVI KennisKring

Yes, kennis
& korting!
Als deelnemer van de NLVI KennisKring profiteer ik van het dynamisch netwerk van
partners en deelnemers en geniet van de volgende voordelen;
 Gratis deelname aan de Pitch bijeenkomsten.
 Gratis deelname aan de Jaarlijkse Partnerbeurs (vanaf 2020)
 Gratis deelname aan de andere NLVI evenementen.
 Gratis beknopt veiligheidsadvies of ondersteuning.
 Gratis PDF boekje ‘Veilig Tips Thuis’.

Als deelnemer van de NLVI KennisKring profiteer ik van de volgende kortingen:
•
•
•

5% NLVI cursus Arbo-Masterclass
10% NLVI Safety Spotter presentatie
10% NLVI Gadgets (posters, koffiemok e.d.)

Korting op producten van NLVI Partners
•

4Qualis Safety Management platform -/- 5% korting op aanschaf

•

Magazine ‘De Veiligheidskundige’ -/- 25% op abonnement via kortingscode

•

Powerfull Presentations -/- 10% Het werkatelier “Upgrade jouw PowerPoint en
bereik meer als je spreekt”. (via kortingscode)

•

ARBO-K Safety & Security BV -/-10% op aanschaf inbraaksysteem

•

ALEX Advocaten: Telefonische helpdesk. Het gratis beantwoorden van
telefonische (juridische) vragen op het gebied van het sanctierecht (mits de vraag
zonder nader uitzoekwerk direct door ons kan worden beantwoord); Korting van
€ 250,00 ex btw op 1e factuur als een overeenkomst van opdracht tot stand komt.
Het NLVI doet activiteiten die anderen beter kunnen.
Vanuit de KennisKring is er één gemeenschappelijk doel:
Het voorkomen en beperken van ongevallen met en zonder letsel of schade.
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