Het ingevulde aanmeldingsformulier dient uitgeprint te worden, voorzien van twee handtekeningen van een gewoon lid of een buitengewoon lid van de NVRO als referentie.
Vervolgens verzendt u, na eigen ondertekening, het aanmeldformulier naar het NVRO
secretariaat. Graag ontvangen wij uw pasfoto bij het aanmeldingsformulier voor plaatsing
op de website bij uw gegevens.
Postadres:
Postbus 8176
3503 RD UTRECHT
Telefoon: 030 - 68 68 775
Fax: 030 - 68 68 779
E-mail: secretariaat@nvro.nl

Privé gegevens
Aanhef:
Titulatuur:
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Nationaliteit:
Privé adres
Privé adres:
Huisnr:

Postcode:

Privé plaats:
Privé land:
Privé telefoon:
Privé fax:
Mobiele telefoonnummer:
Privé e-mailadres:

Werkgegevens
Instituut: Academisch Medisch Centrum
Anders, namelijk:
Afdeling:
Afdeling toevoeging:
Functie: Radiobioloog
Functie overig:
Werkzaam in: dienstverband bij GGZ-instelling
Arbeidstijd:
Telefoon direct:
E-mail:
Aandachtsgebieden:
Datum aanvang opleiding:
Datum afronding opleiding:
BIG nummer:
Soort lid: Buitengewoon lid
Voorkeur postadres: Privé
Met het verstrekken van deze gegevens, geef ik de NVRO toestemming deze gegevens te beheren
conform NVRO Privacy Statement. Hij/zij heeft kennis genomen van de Statuten van de NVRO en
van de, voor de betreffende ledencategorie gelden rechten en plichten en verklaart aan de eisen
voor het gewenste lidmaatschap te voldoen.
Optioneel voor AIOS
Ik word lid van DJS en LAD

Ik word lid van DJS*

Met het aangaan van deze lidmaatschappen gaat u akkoord met de statuten en privacy
statements van DJS / LAD. Deze kunt u vinden op de websites: www.dejongespecialist.nl
en www.lad.nl. Ook geeft u de NVRO toestemming uw gegevens, voor zover deze nodig
zijn voor aanmelding, eenmalig te delen met DJS/LAD.
*Indien u geen lid wordt van de LAD, heeft u geen recht op juridische dienstverlening, vertegenwoordiging aan uw caotafel en bent u geen aangeslotene van de KNMG, waardoor u geen Medisch Contact ontvangt. Uw contributie blijft € 130,per jaar.

Zijn/haar aanmelding wordt ondersteund door 2 leden

1.
Handtekening 1:

te

telefoon:

2. 						
Handtekening 2:

te				

telefoon:

Datum:

Uw eigen handtekening:

