Voordelen

BETAAL TIJDIG JE LIDGELD!

BEHOUDEN?

l i d g e l d

2 0 1 9

B V V
v z w
Koningin Elisabethlaan 14 bus 2
9 1 0 0
S i n t - N i k l a a s

G K C C B E B B

B E 1 3 0 6 8 2 4 3 5 6 8 2 3 9

BETAAL TIJDIG JE LIDGELD!

ALLE VOORDELEN BEHOUDEN?

ALLE

m (opnieuw)
Alvast dank o
zijn in 2019!
te
d
li
V
V
B
een geëerd

Voetmagazine
ww w.voetmaga

D
GESPECIALISEER
ER
VOE T VERZORG

E BEROEPSVER
BVV | ERKEND
L
KWALITEITSL ABE

zine.be

Herfst 2018

(2)
SOK EN VOET
NG
TERUGBETALI DS
FON
KEN
ZIE
ENIGING

Voordelen

ALLE
BEHOUDEN?

Betaal tijdig je lidgeld!
Als lid ontvang je 4 maal per jaar het BVV-vakblad Voetmagazine.
Alle andere voordelen van het BVV-lidmaatschap staan vermeld op
www.voetmagazine.be of lees je in ons Voetmagazine.
Je bijdrage om van alle voordelen te blijven genieten in 2019 bedraagt amper
€ 70. Studenten* genieten, na het aanleveren van hun inschrijvingsattest aan
het ledensecretariaat, nog steeds van het verlaagd tarief, namelijk € 30.
De lidgelden worden betaald per kalenderjaar
Je betaalt in de eerste maand van het nieuwe jaar, tussen 1 en 21 januari 2019. Nieuwe
BVV-leden, die in de periode oktober - december 2018 betaald hebben, blijven lid tot
december 2019. Zij hoeven hun lidgeld voor 2019 niet nogmaals te betalen.
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Stort het gepaste bedrag (€ 70 - 30) op de BVV-rekening
IBAN BE13 0682 4356 8239 | BIC GKCCBEBB
met vermelding lidgeld 2019 / naam + voornaam

Ben je lid? BVV kent je ondernemingsnummer?
Dan worden je gegevens automatisch gepubliceerd op www.voetmagazine.be (niet
van toepassing voor studenten). Zo je hiervan géén gebruik wenst te maken,
verwittig dan het ledensecretariaat via e-mail.
Belangrijk!
De houders van het GVV-kwaliteitslabel, alsook de aanvullende opleiding
Voetverzorging bij diabeten en Voetverzorging bij reumapatiënten worden met
een speciale vermelding aangeduid.
Wens je hiervan gebruik te maken, of wens je ook je telefoonnummer
en/of e-mailadres toe te voegen, download dan het formulier via
www.voetmagazine.be en zend het ingevuld en ondertekend naar:
BVV-ledensecretariaat | Tijl en Nelestraat 1 | 2300 Turnhout
of via e-mail naar ledensecretariaat@voetmagazine.be
*Student ben je zo je een
volwaardige beroepsopleiding
volgt, tenzij je reeds
beroepsmatig actief bent.
Je bent géén student zo je
een bijscholing volgt.

Het fiscaal attest voor de betaling van de lidgelden
wordt ingesloten bij het verzenden van de lidkaart.
Gooi dit zeker niet weg, het is je betalingsbewijs voor de boekhouding.
Een afzonderlijke factuur wordt niet toegezonden.

