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De door u vermelde gegevens worden door FinPlan vzw verzameld t.b.v. marketingactiviteiten en/of klantenbeheer. In België geniet u wettelijke bescherming door de privacywet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (geconsolideerde versie 07/04/2014). Wenst u gegevens op te vragen, in te kijken, te verbeteren of te 
schrappen? Schrijf dan naar FinPlan vzw t.a.v. Marjolein De Wit, Steenwagenstraat 48 te 1820 Melsbroek. 
 

 

 
 
Aanvraag voor toetreding tot FinPlan vzw 
 
Origineel document over te maken aan het secretariaat van de vzw FinPlan, Steenwagenstraat 48, 1820 Melsbroek, 
vergezeld van kopie identiteitskaart. 
 
NAAM + VOORNAAM: _____________________________________________________________ 
PRIVE-ADRES: STRAAT + NR:  ______________________________________________________ 
POSTCODE + GEMEENTE:  _________________________________________________________ 
TEL.: __________________ FAX: __________________ E-MAIL: __________________________ 
Beroepsactiviteit: (graag een precieze omschrijving met eventueel uw opleiding en/of 
ervaring als financiële planner)  _____________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
SOCIAAL STATUUT:  ______________________________________________________________ 
Indien zelfstandig: natuurlijke persoon of vennootschap (overbodige schrappen) 
NAAM VENNOOTSCHAP OF KANTOOR:  _______________________________________________ 
ADRES: STRAAT + NR: ____________________________________________________________ 
POSTCODE + GEMEENTE:  _________________________________________________________ 
TEL.: __________________ FAX: __________________ E-MAIL: __________________________ 
WEBSITE:  ______________________________________________________________________ 
Inschrijvingsnr. handelsregister: ___________________ BTW nr.: _________________________ 
Beroepserkenning + erkenningsnr. (bv. FSMA, IAB, IBR)  ________________________________ 
Indien loontrekkend: naam, adres + activiteit werkgever: 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
Ondergetekende 
o Verklaart dat bovenstaande informatie echt, waarachtig en volledig is. 
o Doet hierbij aanvraag als toetredend lid tot de vzw FinPlan - Belgische Vereniging voor Financiële 

Planning. 
o Verklaart zich akkoord om de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van EUR 145 te betalen op rekening nr. 

630-2901332-24. 
o Zal kennis nemen van de statuten en de gedragscode van de vzw FinPlan en bevestigt zich naar de 

bepalingen ervan te zullen schikken door betaling van de lidmaatschapsbijdrage. 
o Zal kennis nemen van de FinPlan brochure “Bouwstenen voor de toekomst” en verklaart zich akkoord met 

de krachtlijnen ervan. 
o Verklaart te weten dat het lidmaatschap persoonlijk is en in geen geval een vennootschap of andere 

rechtspersoon toelaat het te gebruiken onder welke vorm dan ook. 
o Gaat ermee akkoord dat zijn/haar kantoorgegevens vermeld worden op de website van de vzw FinPlan, 

conform de wetgeving op de persoonlijke levenssfeer. 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 

De schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van uw toetreding wordt u toegezonden samen met een 
exemplaar van de statuten. De voordelen van lidmaatschap kan u lezen op www.finplanvzw.be onder de rubriek 

info vzw: voordelen lidmaatschap 


