
AanmeldformulierAanmeldformulier
Uw naam en contact-gegevens (* = verplicht)
Voorletters* .....................................     Roepnaam   .....................................        Geslacht       M /  V /  X
Achternaam* .......................................................................................    Academische titels ...................................
Straatnaam, huisnummer en toevoeging*  .....................................................................................................................
Postcode en plaatsnaam*  ................................................................................................................................................
Telefoonnummer ...............................................................................    E-mailadres*   ...............................................
Datum ...............................................................................    (dd/mm/jjjj)

Ik meld me aan als lid m.i.v. het*  lopend /  komend kalenderjaar

Ik kies voor de volgende lidmaatschapsvorm: 
 Lidmaatschap met Podium voor Bio-ethiek digitaal per email  (  40  per jaar)
 Lidmaatschap met Podium voor Bio-ethiek gedrukt per post  (  45  per jaar)
 Lidmaatschap met Podium voor Bio-ethiek zowel digitaal als gedrukt  (  50  per jaar)
 Institutioneel lidmaatschap met 5x Podium voor Bio-ethiek gedrukt  (  200 per jaar) 
 Studentlidmaatschap met Podium voor Bio-ethiek digitaal per email  (  25  per jaar) 
Alleen voor studenten, AIO’s en promovendi

Hartelijk welkom als lid van de NVBe! Om de interesses van onze leden optimaal te kunnen bedienen, ontvangen we 
graag wat extra informatie van u.

Uw betrokkenheid bij bio-ethiek in de brede zin van het woord
 als adviseur   als beleidsmaker 
 als docent   als lid ethische commissie / moreel beraad 
 als onderzoeker  als student 
 anders, nl.  ..................................................................................................................................................................

Uw (laatste) werkgever en functie
Organisatie waar u werkt(e)   ......................................................................    Functie .................................................

Uw interesses (s.v.p. aankruisen, meerder opties zijn mogelijk)
 dierethiek   gezondheidszorgethiek 
 medische ethiek  milieuethiek 
 onderzoeksethiek  politieke ethiek 
 techniekethiek  zorgethiek 
 anders, nl.  ..................................................................................................................................................................

Uw voornaamste invalshoek (s.v.p. aankruisen, meerdere opties zijn mogelijk)
 beleid   praktijk 
 onderwijs   onderzoek
 anders, nl.  ..................................................................................................................................................................

 Ik geef hierbij de NVBe toestemming de bovenstaande door mij verstrekte gegevens te verwerken voor het toesturen 
van het Pre-advies en het Podium voor Bio-ethiek, het innen van de contributie, het mij op de hoogte houden van 
nieuws en activiteiten van de vereniging en het afstemmen van activiteiten op de interesses van de leden. 

Voor meer informatie over hoe de NVBe met uw gegevens en privacy omgaat zie www.nvbe.nl. 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ledenadministratie@nvbe.nl. 

S.v.p. dit formulier ingevuld opsturen naar de ledenadministratie: digitaal via ledenadministratie@nvbe.nl. 
Het formulier kan desgewenst per post worden gestuurd naar: 
Ledenadministratie NVBe, p/a Badhuisstraat 5, 6861 ZN  Oosterbeek. Bij voorbaat dank!

*) Het lidmaatschap gaat in per 1 januari. Tenzij u opzegt vóór 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend 
verlengd. Zie voor de aanmeld- en opzegprocedure de pagina ‘Lidmaatschap’ op de website nvbe.nl.

sinds 1993
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