
 
 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP  
 

 

Privégegevens: 

Voorletter(s)+Achternaam:.............................................................................................…………………………………   

Roepnaam:…………………………………………………………………………..…………………………..…….    ☐Man   ☐ Vrouw 

Adres: .........................................................................................................................……..…………………….………… 

Postcode/woonplaats: ................................................................................................................................………. 

Telefoon: ................................................... E-mail:…...…………………………….…………………………..…………….………. 

Geboortedatum + geboorteplaats: ..................................................................................................................... 

 

Praktijkgegevens: 

Praktijknaam: :..................................................................................…….…………………………….…………….……………   

Praktijkadres: .................................................................................................................................……………………. 

Postcode/woonplaats: ...............................................................................................................................………… 

Telefoon: ................................................... E-mail:…...…………………………….…………………………..………….….……… 

Website: ..............................................................................................................……………………………….….………… 

BIG–registratienummer (indien van toepassing, bewijs toevoegen):……………………………………………………... 

 

 

Wenst ingeschreven te zijn als (inschrijfgeld bedraagt € 40,-) 

☐ Praktiserend lid (contributie € 420,00 per kalenderjaar) 

☐ Niet–Praktiserend lid (contributie € 225,00 per kalenderjaar) 

 

Aanvullende diensten 

☐ Combinatieverzekering voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en rechtsbijstand (RBV)  

     voor Praktiserend lidmaatschap € 117,98 per kalenderjaar  

 (een verzekering is verplicht bij het praktiserend lidmaatschap) 

 

Wil ingeschreven staan voor: (meerdere mogelijkheden)  

☐ Acupunctuur 

☐ Shiatsu 

☐ Tuina 

☐ Chinese Kruidengeneeskunde 

☐ Qigong (nevendiscipline) 

 

 

Ik verklaar in het bezit te zijn van: (bewijs meesturen!) 

☐ Certificaat Basis Vakopleiding + bijbehorend overzicht studieresultaten en studie-uren; 

☐ TCG Diploma(‘s) + bijbehorend overzicht studieresultaten en studie-uren; 

☐ Diploma/certificaat MBK diploma (met 40 EC’s) + overzicht studieresultaten en studie-uren; 

☐ Geldig certificaat EHBO / Reanimatie (of een bewijs van inschrijving); 

☐ VOG, Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 3 maanden). 

  



 
 

 

 

 

Indien niet afkomstig van een door Zhong erkende opleiding: 

Wil geballoteerd worden voor: (meerdere mogelijkheden) 

 

☐ Acupunctuur 

☐ Shiatsu 

☐ Tuina 

☐ Chinese Kruidengeneeskunde 

☐ Qigong (nevendiscipline) 

 

Voor de ballotage wordt een vergoeding gevraagd van € 100,00 (is excl. inschrijfgeld). Indien u verhinderd bent, 

dient u minimaal 72 uur van tevoren af te bellen. Indien u zich niet aan deze termijn houdt brengen wij de volledige 

ballotagekosten in rekening. De afspraak wordt pas geaccepteerd als het verschuldigde bedrag op onze rekening is 

bijgeschreven. 

 

Oorspronkelijk beroep..............................................................................................................………………………………………… 

 

Bent u reeds lid (geweest) van een beroepsvereniging? ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, wat is de naam van deze vereniging:..................................................................................………………………..   

Indien u bij een vergelijkbare vereniging was aangesloten, wat was de reden van opzegging?  

..............................................................................................................………………………………………………………………… 

 

 

Akkoordverklaring 

 Administratieve doeleinden; 

 Communicatie via de nieuwsbrief; 

 Communicatie van bestuur / commissies / secretariaat naar de leden; 

 Het versturen van mailings, nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en uitnodigingen worden verzorgd door derden; 

 Het verwerken van de ledenadministratie, facturatie en website voor deze leden; 

 Vermelding op de website (inclusief foto) van de NVTCG Zhong onder behandelaars; 

 De systeembeheerder van het secretariaat; 

 Persoonsgegevens worden door gegeven aan de koepelorganisatie, zodat de cliënten van deze leden 

eventueel in aanmerking komen voor vergoedingen en deze leden krijgen en vermelding op de site van de 

koepelorganisatie; 

 Een incassobureau stelt hun diensten beschikbaar omdat zij geld incasseert van leden bij het niet voldoen 

van de contributie. 

Gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden?     ☐ ja    ☐ nee 

 

 

Ondergetekende verklaart de verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 

(Het verschaffen van niet correcte gegevens heeft negatieve gevolgen voor het lidmaatschap) 

 

Datum    Plaats    Handtekening 

 

 

 
NB:  Opslag en registratie van bovenstaande gegevens is gehouden aan de bepalingen zoals 

omschreven in de wet op de registratie van persoonsgegevens. 

 

Verzenden aan: Secretariaat ZHONG, Postbus 254, 6700 AG Wageningen of digitaal naar info@zhong,nl 

 

Voor privacy policy van de Zhong zie: www.zhong.nl 

http://www.zhong.nl/

