vh9

branchevereniging

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van Branchevereniging VHG
Voor het lidmaatschap van Branchevereniging VHG gelden de volgende eisen:
a) Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

b) Uw bedrijf draagt zorg voor een afdoende verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid;
c) Uw bedrijf is (in hoofdzaak) actief als hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, interieurbeplanter,
dak- en gevelbegroener of in een aanverwant vaksegment dat zich richt op de aanleg en het
onderhoud van groenprojecten;
d) Indien uw bedrijf personeel heeft, past het de cao voor het Hoveniersbedrijf toe, tenzij hiervoor
dispensatie is verleend of wanneer voor een bepaalde bedrijvengroep een specifieke cao van
toepassing is;
e) Uw bedrijf past - na aanvang van het lidmaatschap - de Algemene Consumentenvoorwaarden van
Branchevereniging VHG toe bij particuliere opdrachten, waarmee de Garantieregeling van
toepassing is en het lidbedrijf bijdraagt aan het Garantiefonds Groen;
f) Uw bedrijf past - na aanvang van het lidmaatschap - de business-to-businessvoorwaarden van
Branchevereniging VHG toe bij zakelijke opdrachten, tenzij andere minimaal gelijkwaardige
voorwaarden worden gebruikt.

Indien uw bedrijf niet voldoet aan een of meerdere punten, dan kunt u dit geheel onder aan dit
aanmeldingsformulier aangeven. Wij nemen dan contact met u op.
Organisatiegegevens

Naam van het bedrijf :
Vestigingsadres :
(op basis van het vestigingsadres wordt het bedrijf in de corresponderende regio geplaatst)

Vestigingspostcode en -plaats :
Vestigingsprovincie :
Postadres: adres/postbus :
Postadres: postcode en plaats :

Telefoon bedrijf :
E-mailadres bedrijf :

Website

:

Aantal werknemers per 1-10-2017 :
Rechtsvorm (aankruisen wat van toepassing is): [ ] eenmanszaak [ ] VOF [ ] BV [ ] maatschap
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De verhouding werkpakket is (totaal is 100%):
% hovenierswerkzaamheden (Domein Particuliere Tuinen)
_% groenvoorzieningswerkzaamheden (Domein Openbaar Groen)
_% dak- en gevelbegr.werkzaamheden (Domein Gebouwgebonden Groen)

_% interieurbeplantingswerkzaamheden (Domein Gebouwgebonden Groen)
_% boomverzorgingswerkzaamheden (alle van bovenstaande domeinen)
Certificering (aankruisen wat van toepassing is):

[]ISO 14001 []VCA1
[ ] ISO 9001 [ ] VCA 2
[]OHSAS [ ] Erkend opleidingsbedrijf
[ ] Groenkeur Boomverzorging [ ] Groenkeur Dak- en Gevelbegroening
[ ] Groenkeur Groenvoorziening

[] PSO Aspirant []PSO trede 1 [] PSO trede 2 [] PSO trede 3
Staat ingeschreven bij Colland met aansluitnummer:
(Samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale fondsen, biedt informatie voor werkgevers en werknemers over
pensioenen, verzekeringen etc. Niet van toepassing voor eenmansbedrijven)

SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening): ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Het bedrijf is afdoende verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid: ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient u een kopie van de polis mee te sturen.
Financiële gegevens

IBAN : _BIC:.
E-mailadres digitale facturen :

Omzetgegevens in het Jaar: 2016 :€
Omzetgegevens in het jaar: 2017 :€
Nummer Kamer van Koophandel : _Vestigingsnummer:

Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient u een kopie van de inschrijving KVK mee te sturen.
Lidmaatschapsgegevens
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap :
(de inschrijving gaat in op de eerste dag van de volgende maand)

Contactpersoon :
Telefoon contactpersoon :
E-mailadres contactpersoon :
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Op het vakblad Tuin & Landschap heeft ondergetekende reeds/nog niet* een abonnement. Ondergetekende wenst
wel/niet* een abonnement op het vakblad Tuin & Landschap. VHG-leden krijgen korting op het abonnement dat
door Hortipoint wordt uitgegeven en gefactureerd. Het abonnement op Tuin & Landschap wordt automatisch
verlengd, tenzij het uiterlijk twee maanden voor die tijd schriftelijk bij Hortipoint is opgezegd (*= doorhalen wat niet van
toepassing is).

Op onze lidmaatschapsovereenkomsten die wij sluiten met ondernemers in het groen zijn de statuten
van Branchevereniging VHG van toepassing. Deze zijn toegevoegd aan dit aanmeldingsformulier. Indien
gewenst wordt het Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap op uw verzoek kosteloos toegezonden. De
ondernemer verklaart doormiddel van zijn handtekening dat hij de statuten van Branchevereniging VHG
heeft ontvangen, van de inhoud kennis heeft kunnen nemen en met de toepassing van deze
voorwaarden akkoord gaat.

Voor aanmelding van een nevenvestiging kun u een extra aanmeldingsformulier opvragen bij de
afdeling Ledencontact per e-mail ledencontactfcD.vhcj.orc) of via ons algemene telefoonnummer 030

659 55 50.

Hiermee verklaar ik, __ (naam) dat ik het aanmeldingsformulier voor
lidmaatschap van Branchevereniging VHG naar waarheid heb ingevuld en dat de
lidmaatschapseisen (pag. 1) op het in te schrijven bedrijf van toepassing zijn.
Het bedrijf voldoet (op dit moment) niet aan de volgende eis(en):_

Datum: Handtekening en Firmastempel:

VHG
Branchevereniging voor ondernemers in het groen

Postbus 1010
3990 CA Houten
tel. 030 659 55 50
e-mail info@vhg.org

Versie: aug18
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