Nationale Unie Openbare Diensten – Sector Financiën

AANSLUITINGSFORMULIER

Ik ondergetekende,
Naam: 				

		

Voornaam: 			

Sexe:

Verklaar mij aan te sluiten bij NUOD - Sector Financiën vanaf de 1ste (maand)
en ga ermee akkoord mijn lidgeld te betalen via (schrappen wat niet past):

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

PRIVEGEGEVENS

◊
◊

20

overschrijving op bankrekeningnummer KBC IBAN: BE27 4090 0510 5173
domiciliëring. In dit geval krijgt u een eenmalige cashback van 10 euro (5 euro voor halftijdse)
Geboortedatum:

/

/

Adres: 			
Postcode:

Partner: 		

			

			
			

Tel: 			

Nr:

Bus:

Nr:

Bus:

Gemeente: 				
GSM: 			

		

Privé E-mailadres: 					
Niveau:

Graad: 			

Statuut: contractueel / statutair *

Stamnummer:

Werktijd: 100% / 80% / 50% /

% *

Algemene Administratie (Stafdienst):
Administratie:
Dienst:
Adres: 			
Postcode:

			
			

Tel: 			

Gemeente: 				
Werk E-mail:

Ik ga akkoord met het gebruik van deze gegevens overeenkomstig het NUOD
AVG charter (beschikbaar op www.nuod-financien.be)

□

(Verplicht dit vakje aan te kruisen om uw aansluiting
te valideren)

Ik wens gebruik te maken van de actie «Tevreden of geld terug»: ja / nee * (indien u ja kiest, is een domiciliëring verplicht)
Ik wens het syndicale tijdschrift van NUOD te ontvangen: electronische versie / papieren versie *
Ik wens mijn syndicale bijdrage te betalen : maandelijks / jaarlijks * (indien u jaarlijks overschrijft in januari krijgt u
een cashback van 10 euro/jaar - 5 euro/jaar indien halftijds)
*: schrappen wat niet past				

Lid aangebracht door:

Gedaan te:

Datum:

						

Handtekening:

BEDRAG BIJDRAGE

Voltijds of hoger dan halftijds
(+50%)

Halftijds of minder (50% of
minder)

Niveaus D, C, B en A1, A2

15,00€ / maand of 180,00€ / jaar

9,50€ / maand of 114,00€ / jaar

Niveaus A3 en A4

16,50€ / maand of 198,00€ / jaar

11,00€ / maand of 132,00€ / jaar

De bijdragen moeten spontaan en vooraf worden betaald.

Dit formulier volledig ingevuld terug bezorgen per post of per mail:
NUOD - Sector Financiën - Hardenvoort 15, 2060 Antwerpen - @: info@nuod-financien.be - Tel: 03/226.28.01

