INVULINSTRUCTIES INSCHRIJVINGSFORMULIER FEXPRO
STUDENTEN

Een lidmaatschap kan u aanvragen door de inschrijvingsformulieren correct ingevuld en ondertekend terug te
bezorgen samen met een digitale pasfoto.

1.

U dient
a.
b.
c.

3 pagina’s ondertekend te bezorgen :
Overzicht met de voordelen
Inlichtingenformulier
Inschrijvingsvoorwaarden

2.

Bezorg ons een foto – JPEG formaat (geen PDF)

Als u verdere vragen heeft, kan u contact opnemen met het secretariaat 09 220 22 05
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AANVRAAG LIDMAATSCHAP STUDENTEN/STAGIAIRS
(vanaf 24 jaar)

FEXPRO

Voordelen:
Blijf op de hoogte
· Netwerking op de ledenvergaderingen
Periodieke nieuwsbrief via e-mail
· 3 gratis opleidingsdagen
· Werkgroepen o.a. modeldocumenten

·
·
·
·
·

Profileer uzelf :
· Kwaliteitslabel
· Ledenboekje en website met uw contactgegevens

Netwerking met andere
vastgoedprofessionals
Golfevent, Voetbalevent, enz.
BIS beurs
Studiereizen
Bedrijfsbezoeken
Netwerking, ledenvergadering met receptie en
lunch.
Juridische ondersteuning

· Modeldocumenten o.a. huurkoop, opplussen en
buitenlands vastgoed
· Gratis juridisch eerstelijnsadvies
· Vertegenwoordiging van uw belangen bij diverse
organen & overheidsinstanties

Allerhande kortingen en voordelen
· 25% korting op standengeld BIS beurs (Immo hal
5)
· Lidmaatschap van aankoopplatform inbegrepen
· “Dag van het vastgoed studenten” tijdens de BIS
beurs

Prijs :
1.

Eenmalige administratieve opstartkost dossier : standaard € 500
Uitzonderlijk tarief

€ 100 excl. btw voor studenten/stagiairs;

2. LIDGELD FEXPRO :
• Jaarlijkse bijdrage : € 150 : standaard € 550

Gedaan te ………..…………………………….... op …../…../…..….
Handtekening (eigenhandig schrijven ‘gelezen en goedgekeurd’)
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INLICHTINGENFORMULIER STUDENTEN
Persoonlijke gegevens:
Naam + Voornaam: ..............................................................................................................................
Straatnaam + nummer: .........................................................................................................................
Postcode + Gemeente: ..........................................................................................................................
Gsm: .........................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................
Geboortedatum: .............................................

man

vrouw

Rijksregisternummer: ………………….........................................................................................................
Studies/jaar: .………………………………………………………………………………………………..……………….…………………
Naam School:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
BIV nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Actief in de sector sinds: …………………………………………………………………………………………………………………….
Lid CIB: ja / nee / lidmaatschap in aanvraag

Zo ja, welke kamer:…………………………………………………..

Facturatiegegevens:
IDEM PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam: ..................................................................................................................................................
Straatnaam + nummer: .........................................................................................................................
Postcode + Gemeente: ..........................................................................................................................
Telefoon: .......................................................

Fax: ........................................................................

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
BTW-plichtig:

nee

ja BTW-nummer: ……………………………………………………………………………………….

Datum: ….….……………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………

* De door u verstrekte gegevens zullen door FEXPRO vzw, met zetel gevestigd te 9052 Zwijnaarde, Industriepark 3a, worden verwerkt.
Zij worden gebruikt voor het centraal beheer van haar leden. Behoudens verzet kunnen zij worden meegedeeld aan de contractueel
met FEXPRO verbonden organisaties waarvan u op eenvoudig verzoek een lijst kan bekomen bij info@fexpro.be. Indien u dit niet
wenst, is het voldoende ons dit te laten weten. De wet verwerking persoonsgegevens kent u een recht van toegang en verbetering
toe.
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INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN STUDENTEN
Om toegelaten te worden dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
1. Volgen van studies, gerelateerd aan de vastgoedsector
2. Op het eerste verzoek van Raad van Bestuur een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen
zonder veroordelingen die van aard zijn om de waardigheid en de betrouwbaarheid van het beroep
in opspraak te brengen.
In geval van aanvaarding verbindt men zich ertoe:
1. De statuten, reglementen en gewoonten, zowel de huidige als de toekomstige, te eerbiedigen.
2. Op eenvoudige aanvraag de lidmaatschapsbijdrage te vereffenen.
3. Zich ten overstaan van de andere leden collegiaal en respectvol te gedragen.
PROCEDURE VAN AANWERVING / UITTREDING :
▪

Na ontvangst van het volledige dossier, zal de Raad van Bestuur met meerderheid van stemmen
beslissen over de aanvaarding van nieuwe leden. De aanvrager aanvaardt zich neer te leggen bij de
beslissing van de Raad van Bestuur zonder mogelijkheid van beroep. Een eventuele weigering zal
niet moeten gemotiveerd worden.

▪

Bij goedkeuring kan men na betaling van de lidmaatschapsbijdrage genieten van alle voordelen die
het lidmaatschap omvat.

▪

Elk lid kan zich uit de vereniging terugtrekken door middel van kennisgeving, bij aangetekende brief,
ten laatste op 30 september van het voorafgaande verenigingsjaar. Bij gebreke daaraan blijft de
lidmaatschapsbijdrage voor het daarop volgende jaar verschuldigd. Het ontslagnemend lid kan in
geen geval rechten laten gelden op het geheel of een deel van het bezit van de vereniging.

▪

Men kan ambtshalve worden uitgesloten wegens niet-betaling van de lidmaatschapsbijdrage en dit
30 dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven, onverminderd de mogelijkheid tot
invordering achterstallig lidgeld.

Ik verklaar een kopie te hebben ontvangen van de meest recente versie van de statuten en van het reglement
van inwendige orde.
Ik heb kennis genomen van het privacy beleid van Fexpro en ga hiermee volledig akkoord (zie privacy-beleid
in bijlage).
Gedaan te ………..…………………………….... op …../…../…..….
Handtekening (eigenhandig schrijven ‘gelezen en goedgekeurd’)
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