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Aanvraagformulier lidmaatschap Vereniging Wapeningsstaal Nederland 
 
Ondergetekende vraagt het lidmaatschap van de VWN aan en verklaart het eens te zijn met de 
statutaire doelstellingen en de gedragscode van VWN-lid in acht te zullen nemen1. 
 

 
Naam bedrijf:  ………………………………………………………………………………………… 

Postadres:  ………………………………………………………………………………………… 

Bezoekadres:  ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………… 

Faxnummer:  ………………………………………………………………………………………… 

Algemeen e-mailadres: ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres voor administratie/facturatie: …………………………………………………………………… 

Website:  ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres voor nieuwsbrieven en andere ledeninformatie: ……………………………………………… 

 

Contactpersoon 1 

Naam:   de heer/mevrouw …………………………………………………………………... 

Voorletters:  ………………………………………………………………………………………… 

Roepnaam:  ………………………………………………………………………………………… 

Titels:   ………………………………………………………………………………………… 

Functie:  ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer rechtstreeks: ………………………………………………………………………………… 

Mobiel telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Contactpersoon 2 

Naam:   de heer/mevrouw …………………………………………………………………... 

Voorletters:  ………………………………………………………………………………………… 

Roepnaam:  ………………………………………………………………………………………… 

Titels:   ………………………………………………………………………………………… 

Functie:  ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer rechtstreeks: ………………………………………………………………………………… 

Mobiel telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………….. 

 

z.o.z. 

 

  

 
1 Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap volgens de lidmaatschapscriteria en leidraad. 
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Bedrijfsactiviteiten (meerdere antwoorden mogelijk): 

 1. Wapeningscentrale en prefabcentrale   3. Producent 

     

 2. Vlechtbedrijf   4. Toelevering, engineering en overige 

 
Anders, nl.:  ………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………… 
 

Behaalde certificaten: ………………………………………………………………………………………… 

Inschrijfnummer KvK:   ………………… datum: …………………………(recent uittreksel meezenden) 

BTW-nummer:  …………………………………………………………………………………………  

 

 

CAO:   

 Bouw, Aansluitnummer Cordares:2 ………..   Kleinmetaal 

     

 Grootmetaal   Anders, nl. ………………………………. 

 

UWV-nummer:  ………………………………………………………………………………………… 

 

Aantal medewerkers:  ............ Productiemedewerkers   ………… UTA3 medewerkers 

 

Middels ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met: 

• het langs elektronische weg toezenden van informatie (waaronder ook de oproep voor 

vergaderingen) aan het/de hierboven vermelde e-mailadres(sen); 

• het volgen van de gedragscode van de VWN; 

• de lidmaatschapeisen van de VWN; 

• mijn inzet voor de verenigingszaken binnen VWN; 

• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Ondertekening 

 

Plaats: ……………………………………………… Datum: …… - …… - ……….   

 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Alleen indien de CAO Bouwnijverheid wordt toegepast 
3 Leidinggevend, uitvoerend, technisch, administratief: kantoorpersoneel en kader 
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In te vullen door het secretariaat  

Datum ontvangst:  …… - …… - ………  Datum bevestiging:  …… - …… - ……… 

Ingang lidmaatschap:  …… - …… - ……… Penningmeester: …… - …… - ……… 
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Leidraad bij het invullen van het aanvraagformulier 

 
 
Wapeningscentrales en prefabcentrales: 
Ondernemingen die fabrieksmatig wapeningsstaal verwerken, al dan niet met levering op de 
bouwplaats. 
 
 
Vlechtbedrijven: 
Ondernemingen die op de bouwplaats wapeningsstaal vlechten (binden) en/of monteren. 
 
 
Producenten: 
Ondernemingen die wapeningsstaal produceren of toeleveren. 
 
 
Toelevering, Engineering en overige: 
Ondernemingen die volgens het VWN-bestuur aan de branche ‘gebonden’ zijn. 
 
 
Naam bedrijf: 
Volledige bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
 
Postadres: 
Invullen wanneer dit afwijkt van het bezoekadres. 
 
 
Contactpersoon 1: 
Invullen, inclusief voorletter(s), roepnaam en eventuele titels. 
 
 
Contactpersoon 2: 
Invullen, inclusief voorletter(s), roepnaam en eventuele titels. Contactpersoon 2 wordt als 
plaatsvervanger/zaakwaarnemer benaderd wanneer contactpersoon 1 niet bereikbaar is. 
 
 
E-mailadres nieuwsbrieven, ledeninfo: 
Invullen wanneer dat afwijkt van het e-mailadres van contactpersoon 1. 
 
 
Bedrijfsactiviteiten: 
Door middel van trefwoorden de belangrijkste werkzaamheden aangeven. 
 
 
Behaalde certificaten: 
Bijvoorbeeld KOMO, VCA. 
 
 
KvK-datum: 
Datum van eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
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