
Beste student, 
 
Als je bezig bent met de opleiding tot doktersassistent en je wilt op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in je (toekomstige) vak, dan is het lidmaatschap van 
de NVDA zeker wat voor jou! De Nederlandse Vereniging van Doktersassisten-
ten (NVDA) is de beroepsvereniging van en voor doktersassistenten in Neder-
land.
 
Voordelen
- Je eigen vakblad en toegang tot www.nvda.nl
- Goed voorbereid de werkvloer op
- Kennismaken met meerdere werkvelden
- Je cv op de website en vacature-alerts in je mail
- Forse korting op activiteiten georganiseerd door de regio 

Extra voordelen voor studenten in Limburg
Als je lid wordt, betaal je € 15,- en ben je lid tot 1 juli 2017. Voor dit bedrag 
ontvang je naast bovenstaande:

- toegang met korting tot anatomie voor (student)doktersassistenten
  Deze veelbezochte anatomielessen zijn een initiatief van onze regio. 
- gratis gastlessen op het Arcus Heerlen voorjaar 2017
- een leuke attentie bij je diploma-uitreiking 
 
Het lidmaatschap loopt daarna automatisch door tegen de studentenprijs 
van  € 30,- . Sluit je bij ons aan! We heten je van harte welkom.
 
Met vriendelijke groet,
Linda de Boer en Wilma Palmen

Dé vereniging van en voor dokters-
assistenten, ook in opleiding
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Ja, ik word student-lid!
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Gegevens nieuw lid

Voorletters:  .............................................................................. Achternaam:  ..........................................................................

Straatnaam:  .............................................................................. Nummer:  .................................................................................

Postcode:  .................................................................................. Plaats:  .......................................................................................

Tel. nr.:  ...............................................................................................................................................................................................

Mobiel nr.:  ........................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...........................................................................................................................................................................

E-mail adres (graag in blokletters):  ........................................................................................................................................

Ja, ik volg een opleiding:  ............................................................................................................................................................

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

 
De NVDA gebruikt jouw e-mailadres om je op de hoogte houden van nieuws, uitnodigingen en relevante informatie. 
� Nee, ik wil geen mail van de NVDA ontvangen

 
 
Ik wil uitnodigingen en informatie ontvangen van de regio’s (max. twee aankruisen):
 Amsterdam  Groningen   NB Eindhoven
 Den Haag   Noord Limburg  Overijssel/N-Gelderland
 Drenthe  Zuid Limburg  Rotterdam
 Flevoland  NB Den Bosch   Noord-Holland
 Friesland   NB Tilburg  Utrecht
 Gelderland  NB West  Zeeland

 
Door het inleveren/sturen van dit formulier verplicht ik mij tot het betalen van lidmaatschapsgeld en ga ik akkoord met de automatische incasso van de 
contributie**. Overeenkomstig de wettelijke regeling heb ik één week om deze aanmelding schriftelijk ongedaan te maken. Ondergetekende verleent 
hierbij een eenmalige machtiging aan de NVDA om het lidmaatschapsgeld jaarlijks van de hieronder genoemde bankrekening af te schrijven.

IBAN rekeningnummer:  .............................................................................................................................................................

op naam van:  ...................................................................................................................................................................................

Handtekening:

 
* = doorhalen wat niet van toepassing is
** = o ik ga niet akkoord met een automatische incasso. Het toezenden van de acceptgiro kost mij € 2,50 extra

Stuur het formulier naar: NVDA, Othellodreef 91 - 93, 3561 GT Utrecht
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