AANMELDINGSFORMULIER
DEELNAME normcommissie
341044 ‘Mobiele bouwmachines’
O

Ja, onze organisatie neemt deel in de normcommissie 341044 “Mobiele bouwmachines”

O

Ja, onze organisatie is bereid een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan de
normcommissie

O

Het dagtarief voor 2017 is door het bestuur van NEN vastgesteld op € 1140 , -- (ex btw)
De bijdrage 2017 is vastgesteld op € 2.100 (excl btw) en is voor iedere deelnemer gelijk

•

Nadere voorwaarden bij deelname:
Benoeming Beleidscommissie 341 "Machinebouw". Op voordracht van de leden van de
normcommissie 341044 "Mobiele bouwmachines" wordt ieder nieuw lid voorgedragen
voor benoeming door de Beleidscommissie 341 "Machinebouw". In de praktijk is de
benoeming een hamerstuk.
Het lidmaatschap aan de normcommissie 341044 "Mobiele bouwmachines" wordt aangegaan
voor een jaar en wordt jaarlijks verlengd tenzij schriftelijk 2 maanden voor het einde van
het lopende kalenderjaar bij de secretaris van de normcommissie 341044 “Mobiele
bouwmachinesr” een beëindiging wordt gestuurd. Hierna wordt uitgegaan van
voortzetting met een jaar met bijbehorende financiële bijdrage.
Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en handtekening ontvangt u de factuur
voor de financiële bijdrage.

ISOlutions
U krijgt toegang tot het elektronische datasysteem ISOlutions waarop de nationale, Europese en
Internationale documenten voor de normcommissie worden gezet. Dit systeem is
uitsluitend en exclusief voor betalende leden van de normcommissie. De NAW-gegevens
en e-mailadres wordt hiervoor gebruikt.
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Gegevens commissielid:
Naam organisatie:

…………………………………………

Naam contactpersoon:

…………………………………………

Functie contactpersoon: …………………………………………
Telefoonnummer(s):

…………………………………………

Adres/Postbus:

…………………………………………

Postcode en plaats:

…………………………………………

Datum:

…………………………………………

Handtekening:

…………………………………………

Gegevens voor Factuur:
Naam organisatie:

…………………………………………..

Ter attentie van:

...........................................................

Afdeling:

...........................................................

Adres/Postbus:

...........................................................

Postcode en plaats:

............................................................

U kunt dit formulier sturen naar mw. J. van Straaten (zie onderstaand adres) of naar: jacqueline.
vanstraaten@nen.nl de secretaris van de normcommissie 341044 "Mobiele bouwmachines" mw
W. Fokkinga, wiene.fokkinga@nen.nl
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