
 
 
Dit VBW-kennismakingspakket wordt mede mogelijk gemaakt door  
 

 

     
AANMELDINGSFORMULIER 
VOLWAARDIG LIDMAATSCHAP 

 
Ja, ik meld mijn onderneming aan als volwaardig lid van Vereniging Bloemist Winkeliers en maak 
hierbij gebruik van VBW-Kennismakingspakket: twaalf kalendermaanden gratis lidmaatschap. 
 
Naam van de onderneming (conform KvK) _______________________________________________________________ 
 
De onderneming is een:  eenmanszaak / V.O.F. / B.V. / C.V. * 

 
(Een kopie van de inschrijving in het handelsregister bij de KvK stuur ik hierbij) 
 
Achternaam eigenaar  _________________________________________________________m / v*) 
 
Voorna(a)m(en) voluit  ______________________________________________________________ 
 
Roepnaam   ______________________________________________________________ 
 
Geboortedatum   ______________________________ 
 
Naam winkel   ______________________________________________________________ 
              
Adres winkel   ______________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats winkel ______________________________________________________________ 
  
Telefoon (winkel)  ______________________________  
 
(Graag de gegevens van eventuele filia(a)al(en) op de achterzijde van dit formulier vermelden) 
 
Eventueel correspondentieadres_____________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats  ______________________________________________________________ 
 
Telefoon (privé)    ______________________________  
 
Mobiel     ______________________________  
 
E-mail (correspondentie) ______________________________  
 
E-mail (facturen)  ______________________________ 
 
Eventuele website   WWW._________________________________________________________ 
 
Lid van een verzendorganisatie      ja / nee*)  
Fleurop / Euroflorist / Topbloemen*)     lidmaatschapnummer _______________ 
 

Hierbij machtig ik Vereniging Bloemist Winkeliers en/of VBW Service en Advies B.V. tot het automatisch 
incasseren van contributies (niet in de kennismakingsperiode) en/of geleverde diensten, adviezen, producten 
en abonnementen. 
 
Afwijkende tenaamstelling ______________________________ 
 
IBAN-rekeningnummer ______________________________ 
  
(Let op: de tenaamstelling van het rekeningnummer moet gelijk zijn aan uw bedrijfsgegevens.  
Indien afwijkend s.v.p. vermelden) 
 
Plaats     ______________________________________________________________ 
 
Datum _________________  Handtekening:  ________________________ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.                      Z.O.Z. 



 
 
Dit VBW-kennismakingspakket wordt mede mogelijk gemaakt door  
 

 

 
Gegevens van eventuele filia(a)l(en): 
 
Naam winkel _____________________________________________________________________ 

Adres winkel _____________________________________________________________________ 

Postcode  ________________________     Woonplaats      ___________________________ 

Telefoon ________________________    Faxnummer      ___________________________ 

Naam winkel  _____________________________________________________________________ 

Adres winkel  _____________________________________________________________________ 

Postcode ________________________     Woonplaats      ___________________________ 

Telefoon ________________________    Faxnummer       ___________________________ 

 
 
Aan het VBW-Kennismakingspakket zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

 Ik ben rechtmatig gevestigd als bloemist-winkelier en ben ingeschreven in het handelsregister bij de KvK. 

 Vanaf het moment van inschrijving is mijn onderneming volwaardig lid van VBW. De periode van het VBW-
Kennismakingspakket eindigt na de twaalfde volle kalendermaand na ondertekening van dit formulier.  

 Tijdens de laatste volle kalendermaand van de kennismakingsperiode beslis ik of ik VBW-lid wil blijven. 

 Pas als ik gedurende de laatste volle kalendermaand van de kennismakingsperiode besloten heb om ook 
daarna VBW-lid te blijven, betaal ik voor het eerst met ingang van de dertiende volle kalendermaand na 
ondertekening van dit formulier, de contributie voor het VBW-lidmaatschap.  

 Dit VBW-Kenninsmakingspakket wordt mede mogelijk gemaakt door Plantion en wordt slechts 
aangeboden aan klokkopende Plantion-klanten die op 1 juli 2015 geen lid van VBW waren.  

 
 
Lidmaatschap van VBW biedt (o.a.) de volgende voordelen: 

 Sterke lobby richting overheid, Belastingdienst, scholen, ketenpartijen en sociale partners. 

 Een persoonlijk aanspreekpunt voor al je vragen. 

 Website en nieuwsbrief boordevol actuele informatie voor leden. 

 Aantrekkelijke kortingen op verzekeringen en andere diensten.  

 Gratis juridische basisondersteuning. 

 Praktische ondersteuning bij het inzetten van social media.  

 Een netwerk van specialisten die tot je beschikking staan.  

 Vakactiviteiten in jouw regio.  

 Ondernemerstrainingen (zoals sturen op cijfers, klantbenadering, leidinggeven, etc.).  

 Gratis promotie-ondersteuning via “Mijn Bloemist”.  

 Extra omzet en klanten via Flowermiles 
 
 
Statuten 
De uitgangspunten met betrekking tot het lidmaatschap bij de Vereniging Bloemist Winkeliers zijn vastgelegd in 
statuten. Deze zijn te bekijken op www.vbw.nu.   
 
 
Normale kosten van VBW-lidmaatschap: 
De jaarcontributie 2015 bedraagt € 523,57, bestaande uit de basiscontributie en de landelijke MKB-bijdrage 
(genoemde bedragen zijn excl. BTW). Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de contributie voor het 
komende jaar bepaald.  

 

http://www.vbw.nu/

