Aanvraagformulier Persoonlijk Lidmaatschap VVJ
Toelatingscriteria
Tot lid van de vereniging kunnen worden toegelaten juristen die:
1.
het certificaat van de Grotius specialisatie-opleiding “Onroerend Goed” hebben behaald dan wel een
certificaat van een opleiding met een daarmee vergelijkbaar niveau hebben behaald, dan wel
2.
door werkervaring, publicaties en dergelijke een aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van het vastgoedrecht,
zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur.
Toelatingsprocedure
Indien u lid wenst te worden van de VVJ dient u het onderstaande formulier volledig in te vullen. Indien u het certificaat van de
Grotius specialisatie-opleiding "Onroerend Goed" heeft behaald, wordt u zonder meer toegelaten als lid. Indien u niet beschikt
over dat certificaat wordt aan de hand van de door u ingevulde gegevens door het bestuur beoordeeld of u voldoet aan de
criteria. Daarbij kan het bestuur om nadere informatie vragen. Het bestuur streeft er naar u binnen 4 weken te berichten.

Personalia
Email privé
*Email zakelijk
*Achternaam en initialen

M /V

Titel
*Voornaam
*Kantoornaam
*Bezoekadres
*PC en Plaats
*Telefoon kantoor
Telefoon mobiel
Factuur op naam van
Factuuradres
Factuur PC en Plaats
Factuur e-mail
Datum Grotius-opleiding
(s.v.p. kopie certificaat bijvoegen)

Vorige werkkring(en) en functie(s)

In uw huidige functie beweegt u
zich hoofdzakelijk op de volgende
rechtsgebieden
Op het terrein van het onroerendgoedrecht heeft u zich het
afgelopen jaar voornamelijk met
het volgende beziggehouden
Heeft u publicaties over
onderwerpen op het terrein van het
onroerend-goedrecht op uw naam
staan, en zo ja, welke
Handtekening

Let op: dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen en de betaling
van uw facturen. Bij het aangaan van het VVJ-lidmaatschap gaat u akkoord met ons Privacy Statement (zie onze website) en gaat u ermee
akkoord dat uw (kantoor)gegevens* op de website www.vvj.nl worden vermeld in het ledenregister.

U kunt het ingevulde formulier mailen naar het secretariaat van de VVJ: info@vvj.nl

