
 
 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

naam en voorletters  m / v 

voornaam    geb. datum: 

titel  Specialisme / functie: 

doctoraal examen/ 
master of science 

neen / ja  d.d. zo ja, studierichting:   

arts examen n.v.t. / ja  d.d. 

assistent i.o. voor  einde opleiding: 

inschrijving MSRC neen / ja  d.d. BIG registratie nr.              

huisadres  

postcode en plaats  

telefoonnummer  

werkinstelling  

afdeling  

adres  

postcode en plaats  

telefoonnummer   e-mail adres: 

Toezending verenigingspost aan huis- / werkadres 

 
Tevens wil ondergetekende zich kosteloos aansluiten bij:  
□  Sectie Gastrointestinale Endoscopie  

□  Sectie Inflammatoire Darmziekten 

□  Sectie Gastrointestinale Oncologie 

□  Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit 

□  Sectie Experimentele Gastroenterologie 

□  Netherlands Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

□  Sectie Kinder-MDL 

 

□  Dual Membership European Society of Gastrointestinal Endoscopy  inclusief toezending van het tijdschrift Endoscopy      

     (Membership ESGE bedraagt € 150,-, totale kosten bedragen derhalve  € 200,- incl. lidmaatschap NVGE € 50,-). 

     U wordt automatisch lid van de Sectie Gastrointestinale Endoscopie. Aanmelden voor het Dual Membership loopt per jaar 

     en kan uitsluitend bij  aanmelding vóór 1 januari. Het afgeven van automatische incasso is verplicht.  

     Let  op: officiële toetreding als NVGE-lid pas bij de Algemene Ledenvergadering.  Zie voor alle info:  www.nvge.nl/esge 

____________________________________________________________________________________________ 
 
□  Hierbij machtig ik de penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie om de verschuldigde contri- 
     butie tot wederopzegging automatisch van mijn bankrekening af te laten schrijven. Betaling geschiedt nadat u  door de    
     eerstvolgende ledenvergadering als lid bent aangenomen. Indien u geen machtiging tot incasso geeft ontvangt u auto- 
     matisch een factuur. Voor verzending van facturen worden administratiekosten in rekening gebracht.  

 

IBAN:                     BIC:           

 
 
Datum  en  handtekening: 
 
_____________________________  

                                        
 
Dit ondertekende formulier per e-mail (ledenadministratie@nvge.nl) of per post sturen naar: Secretariaat NVGE, Postbus 
657, 2003 RR Haarlem  

 
Aanvullende informatie: De contributie van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie bedraagt € 50,00 per jaar. Na toetreding 
als lid ontvangt u een kennisgeving van incasso (conform de regels is volledige contributie verschuldigd in het jaar van toetreding).  
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen dient daarom vóór 1 december te gebeuren. 
 

http://www.nvge.nl/esge
mailto:ledenadministratie@nvge.nl

