Aanvraag om inschrijving als lid

van de Belgische Federa4e voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw,
de Federa)e van Belgische juweliers, uurwerkmakers, goud- en zilversmeden, ontwerpers, fabrikanten, groothandelaars en
distributeurs van juwelen en uurwerken in België
_____________________________________________________________________________________________________
Naam van de persoon of contactpersoon:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Oﬃciële naam van de zaak of vennootschap: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nr.: ………. Bus: ………….
Postcode: ………….

Stad: ………………………………………………………………………………………………..

Tel. en/of GSM: …………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………….

BTW-nummer: …………………………………………………

Website: …………………………………………………………………………………..

Studies aan ins)tuut ………………………………………………………………… Ac)viteiten gestart op: ……………… Aantal medewerkers: ………
Mijn ac)viteit in de sector oefen ik uit als

□ hoofdberoep
□ bijberoep - mijn hoofdberoep is : ………………………………………………

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik wens me aan te sluiten als lid bij de BFJU - ARS NOBILIS vzw en heb volgend leden-proﬁel:

□Ik ben ac4ef in deze sector

als □ ontwerper
□ goud of zilversmid
met verkoop aan de consument via:

□ een kleinhandelszaak in een gesloten huis
□ een atelier (aan huis) waarin juwelen worden ontworpen en/of vervaardigd
□ een atelier (aan huis) waarin horloges en klokken worden ontworpen, vervaardigd en/of hersteld
□ een galerij
O aan huis
O bij derden: (naam galerij of galerijen) ………………………………………………………………………
□ ik combineer bovenstaande als volgt: …………………………………………………………………………………………………………………………
Ik verkoop aan de consument:
□ alleen juwelen (eventueel naam van het merk): …………………………………………………………………………………………….
O de naam van de juwelenlijn die ik ontwerp en/of fabriceer is : …………………………………………………………
□ alleen horloges (eventueel naam van het merk): …………………………………………………………………………………………..
□ zowel juwelen als horloges - merken: …………………………………………………………………………………………………………..

Beli De juwelen die ik ontwerp of vervaardig zijn hoofdzakelijk gemaakt uit volgende materialen:
□ goud

□ pla)na

□ zilver

□ fantasiematerialen

Voor de horloges die ik herstel maak ik gebruik van volgende accessoires of onderdelen: ……………………………………………

□Ik ben ac4ef in deze sector

als □ ontwerper
□ goud of zilversmid
die verkoopt aan juweliers
of als □ herstellingsatelier dat opdrachten uitvoert voor juweliers of anderen: …….…………………………………

□Ik ben ac4ef in deze sector als student
□
□
□
□
□

aan het ins)tuut: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in de studierich)ng: ………………………………………………………………………………….. te: ……………………………………………….
avondschool of dagschool: ……………………………………………… □
mijn geboortejaar: …………………………………
eerdere studies in deze sector: ……………………………………………………… andere: ………………………………………………….
ik voeg hierbij een kopie van mijn studentenkaart toe

□Ik ben ac4ef in deze sector als school of opleidingsins4tuut
□
□

studierich)ngen in de sector die worden aangeboden: ……………………………………………………………………..
aantal leerkrachten dat de opleidingen geeV: …………………………………………………………

Ik wens me kandidaat te stellen als
O eﬀec)ef lid (met stemrecht )jdens de Algeme vergadering) van de BFJU - ARS NOBILIS vzw
O toegetreden lid van de BFJU - ARS NOBILIS vzw
Ik verklaar de voorwaarden en voordelen te kennen van een lidmaatschap bij de BFJU - Ars Nobilis vzw en de
contribu)e voor het lidmaatschap te zullen betalen die overeenkomt met mijn ledenproﬁel, via overschrijving op de
rekening KBC IBAN BE15 4387 2036 2130.
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de algemene Belgische handelsreglementeringen en van de Belgische wetgeving
die geldt voor de sector. Ik verklaar in orde te zijn met deze verplich4ngen en de deontologische regels binnen de
sector te respecteren.
Ik weet dat, indien ik mijn lidmaatschap niet wens te vernieuwen voor het volgend kalenderjaar, ik dit schriVelijk (via
post of mail) aan de BFJU – ARS NOBILIS vzw moet melden voor 30 november van het huidige jaar. Een te late
opzegging resulteert in een hernieuwing van het lidmaatschap tot het eind van het volgend kalenderjaar en tot een
hernieuwde contribu)everplich)ng voor het volgende jaar.
Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailgegevens worden gebruikt voor de communica)e die de Belgische Federa)e voor
Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw met de leden voert.

Gedaan op

te

Handtekening

___________________________________________________________________________________________________________________________________
De Belgische Federa)e voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw hecht belang aan uw privacy.
De hier door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van het ledenbeheer en het beheer van de gegevens van de sector. U
kan zich kosteloos verzeken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marke)ng. U kan zich daartoe steeds richten tot de Belgische Federa)e voor Juwelen
en Uurwerken (BFJU) - ARS NOBILIS vzw, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel, tel. 0499/722.882, mail@arsnobilis.be.
Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. U beschikt over een wekelijk recht op inzage
en eventuele correc)e van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van iden)teit (kopie iden)teitskaart) kunt u via een schriVelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan de Belgische Federa)e voor Juwelen en Uurwerken (BFJU) - ARS NOBILIS vzw, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel, tel. 0499/722.882,
mail@arsnobilis.be, gra)s de schriVelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,
niet volledig of niet per)nent zouden zijn.
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