Aanvraagformulier lidmaatschap BMM 2021


Dit formulier dient per e-mail , samen met de bijgevoegde “Opgave persoonlijke gegevens”, te worden
teruggezonden aan: het secretariaat van de BMM: secretariaat@bmm.nl
De kosten voor het lidmaatschap bedragen in 2021 € 205,00.



De ondergetekende :
Achternaam :
Voornaam :

Voorletter(s):

Onderneming of instelling :
Adres :
PC en plaats:
BTW nr. (indien van toepassing) :
verzoekt hiermee te worden ingeschreven als gewoon lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en
Modellenrecht (BMM) en verklaart (svp aanvinken):








zich in één van de landen van de Benelux beroepshalve bezig te houden met het merken- en
modellenrecht.
kennis te hebben genomen van de Statuten, Ereregels en Huishoudelijk Reglement van de
Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en zich daarnaar te zullen gedragen.
ermee bekend te zijn dat het lidmaatschap persoonlijk is en van het feit dat men als lid zelf
verantwoordelijk is voor de betaling van het lidmaatschapsgeld, ook wanneer het lidmaatschapsgeld
door de onderneming of instelling wordt betaald.
het BMM secretariaat onmiddellijk in te lichten bij verandering van werkgever en/of adresgegevens.
bekend te zijn met het feit dat de BMM de naam-adres-woonplaatsgegevens van leden beschikbaar
stelt aan derden, doch uitsluitend voor zover het dienend is aan de doelstelling van de Vereniging
BMM, en waar mogelijk onder het bedingen van een (financieel) voordeel voor de leden.
Ik ga akkoord met het opnemen van de vermelde persoonsgegevens in de ledenadministratie
van BMM

Datum :

Plaats :

Handtekening:

Beide ondergetekenden verklaren het bovenstaande verzoek te ondersteunen conform artikel 6 sub 2 van
de Statuten1:
1. Naam lid BMM Erkend Gemachtigde :

Handtekening :

2. Naam lid BMM :

Handtekening:

1 Het

verzoek om toelating als gewoon lid of als buitenlands lid moet vergezeld gaan van een schriftelijke
verklaring van twee leden der Vereniging, van wie tenminste één een BMM Erkend Gemachtigde
(keurmerkhouder), waarmee het verzoek wordt ondersteund.

BMM verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens volgens de AVG. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan secretariaat@bmm.nl.

Opgave persoonlijke gegevens
De ondergetekende :
Naam :

V/

Voorletter(s) :

M

Voornaam :

wenst toegelaten te worden als gewoon lid van de BMM.
Aanspreektaal1:

1. Nationaliteit :

NL

FR

EN

2. Academische titel :
3. Adres (privé) :
4. Postcode en woonplaats (privé) :
5. Telefoon (privé) :

6. E-mail (privé) :

7. Onderneming of instelling :
8. Adres (kantoor) :
9. Postcode en Plaats (kantoor):
10. Telefoon (kantoor) :

11. GSM :

12. E-mail (kantoor) :
13. Website :
14. Indeling categorie1 :

Merkengemachtigde

Advocaat

15. Young BMM member (geboren na 1 januari 1984) :

Ja /

Industrie

Nee

Universiteit

Anders

geboortedatum :

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Plaats :

Datum :

Handtekening :

1 Gelieve

maar één categorie aan te vinken

Secretariaat BMM, p/a Lodewijk de Vromestraat 25, NL-3962 VG WIJK BIJ DUURSTEDE, The Netherlands
Phone +31 343 575 397; E-mail secretariaat@bmm.nl; website www.bmm.eu

