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AANMELDINGSFORMULIER

Salongegevens
Naam salon

Privégegevens Eigenaar
Voornaam
Achternaam

Bezoekadres

Meisjesnaam (indien gehuwd)

Postcode

Voorletters

Plaats

Geboortedatum

Correspondentieadres

Geboorteplaats

Postcode

Adres

plaats

Postcode

email adres

Plaats

website

E-mail adres

telefoon

Telefoon

datum ingang kernlidmaatschap

Mobiel telefoonnummer

m/v



Aanmelding als kernlid.
Voeg een kopie toe van jouw diploma schoonheidsverzorging én een kopie van het uittreksel
uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag
niet ouder zijn dan 1 jaar en moet voorzien zijn van de juiste SBI-code.



Aanmelding als lid van de sectie Instituten met Personeel.
Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld staan in het Instellingsbesluit
sectie Instituten met Personeel. Vul voor het registreren van een medewerker ook het
formulier ‘Medewerker’ in en stuur deze gelijktijdig mee terug.



Aanmelding als lid van de sectie Voortgezette Opleiding/Specialisatie.
Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld staan in het Instellingsbesluit sectie
Voortgezette Opleiding/Specialisatie.
Ik wens de volgende specialisatie(s) te registreren:
(kopie diploma(s) stuur ik mee)

o
o
o
o

acne
bindweefselmassage
camouflage
elektrisch ontharen

o
o
o
o

huidverbeterende massage
manuele lymfedrainage
ontharingstechnieken
oosterse massage shiatsu

o permanente make-up
o pincementsmassage
o voetreflexzonemassage
o voortgezette opleiding

Vul voor het registreren van specialisatie(s) van medewerker(s) ook het formulier
‘Medewerker’ in en stuur deze gelijktijdig mee terug (inclusief diploma(s)).


Ik ontvang graag de maandelijkse digitale nieuwsbrief van ANBOS en meld mij hiervoor aan.

Datum …………………

ANBOS

Plaats ……………………….

Handtekening …………………………………

Z.O.Z. 1

ANBOS aanmeldingsformulier gecombineerd vs 20190122

Algemene informatie:
Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december en gaat in op de eerste van de maand, die
volgt op de maand waarin de complete aanvraag is ontvangen.
Voor ondernemers waarvan de eigenaar niet zelf in het bezit is van het vakdiploma
schoonheidsverzorging geldt de regel dat er voor tenminste 24 uur per week (gedurende minimaal
drie dagen) personeel in loondienst is dat in het bezit is van het diploma schoonheidsverzorging.
Opzegging van het lidmaatschap, uitsluitend schriftelijk, dient uiterlijk 30 november in het bezit te
zijn van de ledenadministratie.
Indien in de loop van het jaar besloten wordt om te stoppen met de onderneming, kan een kopie van
de uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel per post opgestuurd worden
naar het postadres van ANBOS of naar mailadres: ledenadministratie@anbos.nl. In dat geval kan het
kernlidmaatschap per de eerste van de maand, die volgt op de maand waarin wij de gegevens
ontvangen, worden beëindigd. De reeds betaalde contributie zal in dit geval gerestitueerd worden. In
andere gevallen van opzegging zal er geen restitutie plaatsvinden.
Kernlidmaatschap:
Het kernlidmaatschap is van toepassing als je gediplomeerd schoonheidsspecialist bent en
ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met SBI-code
schoonheidsverzorging.
Ben je in de afgelopen vijf jaren ingeschreven geweest als kernlid, dan word je niet ingeschreven als
1e jaars kernlid, maar als kernlid.
Contributiebedragen 2019:
Kernlid:
1e jaars kernlid (= jaar van aanmelding)
2e jaars kernlid
Kernlid

€ 190,--**
€ 225,-€ 260,--

Sectielidmaatschappen:
Instituten met Personeel
VO/specialisatie

€ 50,-€ 50,--

Alle bedragen zijn exclusief btw en gebaseerd op een volledig kalenderjaar.
* U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend, samen met een kopie diploma en KvK,
opsturen naar ledenadministratie@anbos.nl. Per post retourneren is uiteraard ook mogelijk.
** Dit tarief geldt in het jaar van aanmelding tot en met 31 december.
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