TOELATINGSAANVRAAG TOT ABEX
In te vullen in drukletters

Ik ondergetekende verklaar kennis genomen te hebben van de statuten van de Associatie van Belgische
Experten en vraag om toegelaten te worden tot de associatie. Ik geef haar hierbij de toelating gegevens
te publiceren op de website en in het jaarboek van de ABEX alsook in de jaarboeken en op de websites
van de associaties en federaties waarvan de ABEX lid is.

A. PERSOONLIJKE GEGEVENS
1. Naam : _____________________________________________________________________________
2. Voornamen : ________________________________________________________________________
3. Geboorteplaats : _______________________________ 4. Datum : ____/____/__________________
5. Nationaliteit : ________________________________________________________________________
6. Adres : _____________________________________________________________________________
7. Postcode : _______________________ 8. Stad / Gemeente : _________________________________
9. Land : ______________________________________________________________________________
10. Telefoonnr : ________________________________________________________________________
11. GSM : _______________________________ 12. E-mail : ____________________________________
13. Moedertaal (of de gewenste taal voor uw toelatingsaanvraag) : __________________________________
14. Eretitel(s) : _________________________________________________________________________
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B. PROFESSIONELE GEGEVENS

Beroep(en) : ______________________________________________________________________
Diploma’s, wettelijke graden, wetenschappelijke graden, technische graden, vormingsattesten,
stageattestten, … (officiële naam zoals vermeldt op het diploma of getuigschrift) :

Onderwijsinstelling

Behaald diploma of
getuigschrift

Jaar van uitreiking

Mondeling

Schriftelijk
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Duits

Engels

Talenkennis

Frans

Nederlands

Duid de vakjes aan die overeenkomen met u talenkennis (talen waarin u wenst aanvaard te worden door
de ABEX) :

basis
vloeiend
grondig
basis
vloeiend
grondig
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C.

VRAGENLIJST

1. Voor welke specialiteiten wenst u toegelaten te worden tot ABEX?

Expertise voor
rampslachoffer

Expertise voor
verzekeringsmaatschappijen

Bemiddeling

Arbitrage

Volgens de nomenclatuur van ABEX

Privé expertise

ACTIVITEITEN

Gerechtelijke
expertise

SPECIALITEITEN

Link naar de nomenclatuur
Voorbeeld : 2.4. Staat van bevinding

X

X

2. Vermeld de beroepsorganisaties waarvan u lid bent :
Naam
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3. Geef aan of u een leidinggevende functie bekleedt bij één of meerdere van die beroepsorganisaties :
Naam

Functie

4. Vermeld de naam en het adres van de ABEX-leden die het peterschap van uw kandidatuur aanvaard
hebben :
Naam

Adres

5. Duid aan of u een beroepsactiviteit uitoefent bij één of meerdere privé-ondernemingen, publieke of
semi-publieke instantie, met vermelding van uw functie :

Naam en adres

Functie (*)

(*) : vennoot /bestuurder / beheerder / werknemer

6. Vermeld waarom u vraagt toegelaten te worden tot ABEX :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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7. Geef hierna de gegevens van de onderneming waarin uw activiteiten als deskundige beoefent :
1. Naam van de onderneming / instelling (indien van toepassing) :________________________________
2. Adres : _____________________________________________________________________________
3. Postcode : _______________________ 4. Stad / Gemeente ___________________________________
5. Land : ______________________________________________________________________________
6. Telefoon : _______________________7. BTW/KBO nr :______________________________________
8. GSM : __________________________ 9. E-mail : ___________________________________________
10. Website : http://_____________________________________________________________________

8. Geef hierna de gegevens dat u wenst gebruikt te zien in alle correspondentie met ABEX en dat zullen
verschijnen in het jaarboek en op de website van ABEX.
1. Adres : _____________________________________________________________________________
2. Postcode : _______________________ 3. Stad / Gemeente ___________________________________
4. Land : ______________________________________________________________________________
5. Telefoon : ___________________________________________________________________________
6. GSM : ___________________________ 7. E-mail : __________________________________________
8. Website : http://_____________________________________________________________________
9. Beroep :____________________________________________________________________________
10. Hoofddiploma :_________________________________________________________________

Ik wil bij ABEX erkend worden in de hoedanigheid van :
 Effectief lid of  Stagiairelid

(schrap de overbodige vermelding)

 Documenten die gevoegd moeten worden bij deze toelatingsaanvraag :
 Curriculum vitae ;
 Fotocopie van de identieiteitskaart (recto verso) ;
 Recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag ;
 Recente foto in paspoortformaat ;
 Kopie van de behaalde diploma’s en getuigschriften ;
 Kopie van de statuten van de onderneming waarin u werkzaam bent ;
 Brieven van peterschap.
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Sleutelwoorden die zullen verschijnen in het jaarboek en op de website van ABEX (max 10 woorden) :
1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________________

Datum :

Handtekening : (voorafgegaan door « voor waar en oprecht verklaard »)

Aantal bijlagen : ___________
De informatie die op dit formulier wordt verzameld, wordt door ABEX opgeslagen in een geïnformatiseerd bestand met het oog
op de actualisering van de database van haar leden. De wettelijke basis voor de verwerking is uw persoonlijke toestemming, die
u verleent door dit formulier in te vullen.
De gegevens worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap of de verwerking van een eventuele klacht, in overeenstemming
met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
U kunt de gegevens die op u betrekking hebben bekijken en verbeteren, vragen dat ze worden gewist en u kunt uw recht op
beperking van de verwerking van uw gegevens uitoefenen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk
moment intrekken, maar dit houdt de intrekking van het ABEX-lidmaatschap in.
Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen omtrent de verwerking van uw gegevens in dit systeem, kunt u contact opnemen
met het ABEX-secretariaat : info@abex.be – Georges Lecointelaan, 50 te 1180 Ukkel – tél. 02/523.73.33
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