
Lidmaatschapverklaring       
 
Hiermee verklaar ik lid te worden van de “MTM Association Benelux” als* 

Bedrijfslidmaatschap (bedrijfsadres a.u.b. onderaan invullen) 

Onze onderneming heeft momenteel totaal _______________ werknemers 

Jaarbijdrage- en stemrechtregeling*: 

 t/m  200 werknemers: €    75,00 = 1 stem 
 meer dan 200 werknemers: €    150,00 = 2 stemmen 
 meer dan 400 werknemers: €    225,00 = 3 stemmen 
 meer dan 700 werknemers: €    300,00 = 4 stemmen 
 meer dan 1.000 werknemers: €    375,00 = 5 stemmen 
 meer dan 3.000 werknemers: €    450,00 = 6 stemmen 

 meer dan 5.000 werknemers: €    525,00 = 7 stemmen 
 meer dan 10.000 werknemers: €    600,00 = 8 stemmen 
 

Vennootschapslidmaatschap (Bedrijfsadres a.u.b. onderaan invullen) 

Jaarbijdrage- en stemrechtregeling: € 75,00 = 1 stem 

Persoonlijk lidmaatschap (Privéadres en evt. bedrijfsadres a.u.b. onderaan invullen) 

Ik verzeker dat alle uit het lidmaatschap voorkomende voordelen, alleen door mij persoonlijk en niet 

voor derden, in het bijzonder niet voor een organisatie, gevorderd worden. 

Jaarbijdrage- en stemrechtregeling*: 

    Ik ben persoonlijk lid: € 75,00 = 1 stem 

    Ik ben werknemer van een deelnemend bedrijf dat lid is van de MTM Association Benelux en betaal  

    een gereduceerde jaarbijdrage van € 30,00 = 1 stem. 

 

     Bedrijfsadres ** 
      Hiermee verklaren wij voor akkoord, dat onze gegevens bij 

      de MTM Association Benelux opgenomen en gepubliceerd  

      mogen worden. 

____________________________________________________ 

Firma 
 

_____________________________________________________ 

Straat, huisnummer 

 

______________________________________________________ 

PC, plaats 

 

Factuur lidmaatschap richten aan: 
 
_____________________________________________________ 

Naam, voornaam 

 
_____________________________________________________ 

Afdeling 

 

_____________________________________________________ 

E-mail 

 

_____________________________________________________ 

Telefoon 

 

Informatie toezending a.u.b. aan: 

 
_____________________________________________________ 

Naam, voornaam 
 

_____________________________________________________ 

Afdeling 

 

_____________________________________________________ 

E-mail 

 

_____________________________________________________ 

Telefoon 

 

___________________________________________ 

Plaats en datum 
 
 
 
*Wat van toepassing is a.u.b. aankruisen 

 

     De inhoud van het reglement is mij bekend* 
      
     Ik verzoek u om het reglement toe te zenden* 
 

__________________________________________ 
 

     Privéadres** 
      Hiermee verklaar ik voor akkoord, dat onze gegevens bij 

      de MTM Association Benelux opgenomen en gepubliceerd  

      mogen worden. 

_____________________________________________________ 

Naam, voornaam 
 

_____________________________________________________ 

Straat, huisnummer 

 

_____________________________________________________ 

PC, plaats 

 

_____________________________________________________ 

E-mail 
 

_____________________________________________________ 

Telefoon 

 

_____________________________________________________ 

Firma 

 

_____________________________________________________ 

Functie/afdeling 

 
_____________________________________________________ 

Straat, huisnummer 

 

_____________________________________________________ 

PC, plaats 

 

 

 
 
___________________________________________ 

Handtekening, resp. stempel 
 
 
 
**A.u.b. in blokletters invullen 

 


