Algemeen secretariaat

Aanvraagformulier Federatie TMV

Postbus 43

Lidmaatschap voor Makelaar en/of Taxateur

E‐mail: info@federatie‐tmv.nl

2850 AA HAASTRECHT

Website: www.federatie‐tmv.nl
IBAN: NL25ABNA0 542019426

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voornaam
Voorletters
Geslacht
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

 Man
 Vrouw
_______ ‐ _______ ‐ ______________

Woonadres
Postcode + Woonplaats
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)

06 ‐

E‐mailadres
Hobéon SKO Certificeringsnummer
Vakgebied (zoals vermeld op certificaat)
Registratie

 Makelaar
 Taxateur

Ondergetekende verzoekt de Federatie TMV hem/haar

1. toe te laten als lid van de Federatie TMV (Federatie van Taxateurs Makelaars en
Veilinghouders in roerende zaken);

2. op te nemen in het Register van RegisterMakelaars en/of RegisterTaxateurs, als bedoeld
in de “Erkenningsregeling voor makelaars en taxateurs”.
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Ondergetekende verklaart A t/m D:

A.

de Statuten van de Federatie TMV alsmede het Huishoudelijk Reglement, Erkenningsregeling en de
Erecode te hebben ontvangen;

B.

bij toetreding tot het lidmaatschap van de Federatie TMV zich volledig en onverkort aan de inhoud
van voormelde stukken te houden en daarmede niet in strijd te handelen alsmede te zullen voldoen
aan alle hieruit voortvloeiende verplichtingen, voorschriften en besluiten;

C.

bevoegd te zijn de navolgende bedrijfs‐ en adresgegevens op te geven ten behoeve van zijn/haar
registratie als lid van de Federatie TMV en als makelaar/taxateur in het Register van
RegisterMakelaars en RegisterTaxateurs

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode + vestigingsplaats
Telefoon (zakelijk)
E‐mailadres (zakelijk)
Website
D.

Akkoord te gaan met entreegeld à € 90,75 ( € 75,‐ + € 15,75 BTW) en de door de federatie TMV
vastgestelde contributie. Een factuur hiervan wordt u na toetreding tot het lidmaatschap van de
federatie TMV digitaal toegestuurd.

Plaats

:_______________________________________

Datum

:_______________________________________

Handtekening :_______________________________________

Gelieve dit aanvraagformulier samen met een fotokopie/scan van het geldig paspoort of
rijbewijs toe te sturen per e‐mail naar info@federatie‐tmv.nl of per post naar Postbus 43,
2850 AA te Haastrecht.
Aanvraagformulier Federatie TMV: Lidmaatschap Taxateur – Makelaar

Versie 12/2017

2/2

