AANMELDINGSFORMULIER

VERENIGING DR. RATH GEZONDHEIDSALLIANTIE

DR. RATH GEZONDHEIDSALLIANTIE – NEDERLAND
Verantwoordelijkheid voor een gezonde wereld

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande gegevens waar mogelijk in te vullen en als bijlage terug te
sturen aan ledenadministratie@dr-rath-health-alliance.org of in duidelijke blokletters per post aan:
Ledenadministratie Dr. Rath Gezondheidsalliantie
p/a Kooikerseind 18
3995 BP Houten
Aanhef Mevr. / Dhr. (doorhalen wat n.v.t. is)
Voorletter(s)

en/of

Achternaam

Roepnaam

Straat/Nr

Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Beroep

Evt. website

Geboortedatum

Datum:

Handtekening

* Mijn contactpersoon is:
Mevr. /Dhr
Tel

Email

Ik heb geen contactpersoon, maar zou graag met iemand in contact komen  Ja /  Nee
Na ontvangst en verwerking van uw gegevens sturen wij u het verzoek – onder vermelding van een
aan u toegekend nummer – om de contributie binnen 14 dagen te voldoen.
Contributie voor 2019: vrije keuze tussen € 25 en € 100. Natuurlijk zijn extra donaties altijd welkom.
Zodra uw contributie is bijgeschreven, ontvangt u van ons een bevestiging en kunt u gebruik
maken van de aan het lidmaatschap verbonden voordelen.
Het huishoudelijk reglement kunt u vinden op onze website:
www.dr-rath-gezondheidsalliantie.org

• Dr. Rath Health Foundation

 Ja /  Nee Handtekening

• Firma Cell Science Nutrition

 Ja /  Nee Handtekening

Wij bedanken u voor uw vertrouwen. De door u verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor onze
administratie en zullen nooit aan anderen gegeven worden zonder uw toestemming.
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Onze samenwerking met de Dr. Rath Health Foundation en de onafhankelijke firma Cell Science
Nutrition B.V. dragen bij tot het succes van de vereniging en tevredenheid van onze leden. Uw
persoonsgegevens worden uitsluitend met deze twee firma’s gedeeld, uiteraard alleen met uw
verkregen toestemming. Dit i.v.m. de onlangs in werking getreden AVG wet.

