
Aanvraag om inschrijving als lid 

van de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw,
de Federatie van Belgische Juweliers, Uurwerkmakers, Goud- en Zilversmeden, Fabrikanten, Groothandelaars en 

Distributeurs van Juwelen en Uurwerken in België.

Officiële naam van de zaak of vennootschap:

Naam van de persoon of contactpersoon:

Adres:          Nr. en bus:

Postcode:          Stad:

Tel.:          Fax:

E-mail:          Website:

BTW-nummer:          Activiteiten gestart op:

          Totaal aantal medewerkers in het bedrijf:
                                         (alle vestigingen)

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

     Ik ben kleinhandelaar in deze sector, met verkoop aan de consument via:
 O  een juwelierszaak 
 O  meerdere juwelierszaken  aantal: 
     adressen: 

 O  een kleinhandelszaak in een gesloten huis
 O  een kleinhandelszaak waarin de verkoop van juwelen en optiek worden gecombineerd
 O  een atelier waarin juwelen worden vervaardigd
 O  een atelier waarin horloges en klokken worden vervaardigd en/of hersteld
 O  ik combineer bovenstaande als volgt

     Als kleinhandelaar verkoop ik
   O  uitsluitend juwelen  - merken:
   O  uitsluitend horloges  - merken:
   O  zowel juwelen als horloges - merken:

Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken

en/of

en/of

voor

./..

      Ik ben (eveneens) actief in deze sector in een ‘B-to-B’–situatie als:
 O  fabrikant (of goudsmid) van  O  juwelen  en/of    
      O  horloges 
 O  groothandelaar in         O  juwelen  en/of   
      O  horloges
 O  invoerder/agent voor      O  juwelen  en/of  
      O  horloges
 
  O  verkoop/productie anonieme stukken (zonder merk) of voor ‘private label’-opdrachtgevers
  O  verkoop/productie van volgende merken in:
   Juwelen: 
     vervaardigd uit volgende materialen:    
            O  goud                  O  platinum                O  zilver             O  fantasiematerialen
   Horloges:
   Accessoires of onderdelen:
   Andere:
  O  ik ontwerp zelf de juwelenlijn                                                                             die ik fabriceer.



 
 Ik ben actief in een sector die producten en/of diensten levert aan de juwelen- en horlogesector, 
 specifiek als: 

 Ik ben student in de studierichting:
  aan het instituut:      te:
  geboortejaar:
  eerdere studies in deze sector:

 andere:

BELANGRIJK - gelieve uw keuze aan te duiden

Ik wens me kandidaat te stellen als 
 O  effectief lid (met stemrecht tijdens de Algeme vergadering) van de BFJU - ARS NOBILIS vzw
 O  toegetreden lid van de BFJU - ARS NOBILIS vzw

Als kandidaat-lid word ik gesteund door volgende peters/meters die lid zijn bij de BFJU - ARS NOBILIS:
Naam zaak:            Adres:     Tel.nr. of e-mail:
Naam zaak:            Adres:     Tel.nr. of e-mail:

Ik verklaar de voorwaarden en voordelen te kennen van een lidmaatschap bij de BFJU - Ars Nobilis vzw en de 
bijdrage 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 verplichtingen en de deontologische regels binnen de sector te respecteren. 

Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailgegevens worden gebruikt voor de communicatie die de Belgische 
Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw met de leden voert.

Gedaan op      te

Handtekening

De Belgische Federatie 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 verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kan zich daartoe steeds richten tot de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken 
(BFJU) - ARS NOBILIS vzw, Priester Cuypersstraat 3, 1040 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 wettelijk recht op inzage en 
eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 
de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken (BFJU) - ARS NOBILIS vzw, Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel, tel. 0499/722.882, mail@arsnobilis.be, gratis de 
schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden 
zijn.

BFJU - Ars Nobilis vzw | Priester Cuypersstraat 3 | 1040 Brussel | 0499/722.882 | mail@arsnobilis.be | www.arsnobilis.be | www.bestjewellers.eu

../.

Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken

    Ik ben actief in deze sector in een ‘B-to-B’-situatie en ik ben fabrikant, distributeur of groothandelaar in 
   O  diamant 
                      O  edelstenen        
              O  parels


