
                  
                                RAADHUISSTRAAT 8, 6711 DS EDE 

                                                                                                                                                                                            TEL. 06 25 02 00 34   E-MAIL INFO@NVF.NL 
          NEDERLANDSE VERENIGING VAN         KAMER VAN KOOPHANDEL OOST BRABANT 40530053 
               FINANCIERINGSADVISEURS                               IBAN: NL70 RABO 0136 7165 12               
                      EN -BEMIDDELAARS                                                                                                                                                                       

   ________________________________________________________________________________________ 
 

Aanvraagformulier lidmaatschap NVF 
 

 

Duur lidmaatschap 
 
Onbepaald met jaarlijkse mogelijkheid tot opzegging vóór 1 oktober 
 

 
Contributie  

 
De contributie is afhankelijk van het aantal fte’s en bedraagt voor 2023: 
Basiscontributie € 1.600,- per jaar  t/m 1,0 FTE.  
Voor kantoren met meer dan 1 FTE wordt deze basiscontributie verhoogd met € 100,- 
vermenigvuldigd met het totaal aantal FTE’s (tot 1 decimaal achter de komma) met een 
maximum van 15 FTE. De maximale contributie is dan € 3.100,- bij méér dan 15 FTE.  
 

 
Statutaire naam rechtspersoon __________________________________________________________________________ 
 
Bezoekadres __________________________________ Postcode/Woonplaats  ___________________________________ 
 
Provincie _____________________________________ Telefoonnummer _______________________________________ 
 
Postadres _____________________________________ Postcode/Woonplaats ___________________________________ 
 
Heeft uw onderneming nog meerdere vestigingen op financieringsgebied? Zo ja, waar en onder welke naam? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Beschikt uw onderneming over een vergunning, afgegeven door de AFM, om als adviseur en/of bemiddelaar in consumptief  
 
krediet te mogen optreden op grond van de Wft en zo ja, onder welk nummer?_____________________________________ 
 
Met welke kredietaanbieders doet uw onderneming op dit moment zaken?  _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Is uw onderneming actief als bank en/of verzekeraar en/of aanbieder (in de zin van de Wft) van consumptief krediet of heeft  
 
een bank en/of verzekeraar en/of een aanbieder (in de zin van de Wft) van consumptief krediet direct of indirect een  
 
meerderheidsbelang of de zeggenschap in uw onderneming? __________________________________________________ 
 
Is uw onderneming een verbonden bemiddelaar zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft)? ______________ 
 
Uw onderneming wordt vermeld op onze website www.nvf.nl met een link naar uw eigen website.  
 
www. ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Bestuurder 1 
 
Naam    : ___________________________________________________________________ 
 
Voorletters    : _____________________________Voornaam _____________________________ 
 
Geboortedatum   : ___________________________________________________________________  
 
Geslacht    : _____________________________ Titel _________________________________ 
 
Telefoonnummer   : ___________________________________________________________________ 
 
Mobiele nummer   : _______________________________________ (uitsluitend voor dringende zaken) 
 
Rechtstreeks e-mailadres  : ___________________________________________________________________ 



 
Bent u ooit betrokken geweest bij een strafbaar feit?  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Is een instelling, waar u (mede)beleidsbepaler bent of was, verdacht (geweest) van een strafbaar feit?  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ondertekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord  en is bekend met het feit dat iedere wijziging die 
betrekking heeft op een of meerdere vragen onverwijld aan de NVF dient te worden gemeld.  
 
□  Door dit hokje aan te vinken verklaart u kennis te hebben genomen van het privacy-statement op de website van de NVF, 
www.nvf.nl/privacy-statement/, en geeft u ons toestemming voor het gebruik van de door u ingevulde gegevens voor het 
doel waarvoor deze in dit formulier worden gevraagd. U heeft uiteraard het recht uw toestemming weer in te trekken. 
 
Plaats     Datum     Handtekening 
 
 
_________________________  _________________________  _________________________
  
 
 
 
Bestuurder 2 
 
Naam    : ___________________________________________________________________ 
 
Voorletters    : _____________________________Voornaam _____________________________ 
 
Geboortedatum   : ___________________________________________________________________  
 
Geslacht    : _____________________________ Titel _________________________________ 
 
Telefoonnummer   : ___________________________________________________________________ 
 
Mobiele nummer   : _______________________________________ (uitsluitend voor dringende zaken) 
 
Rechtstreeks e-mailadres  : ___________________________________________________________________ 
 
Bent u ooit betrokken geweest bij een strafbaar feit?  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Is een instelling, waar u (mede)beleidsbepaler bent of was, verdacht (geweest) van een strafbaar feit?  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ondertekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord  en is bekend met het feit dat iedere wijziging die 
betrekking heeft op een of meerdere vragen onverwijld aan de NVF dient te worden gemeld.  
 
□  Door dit hokje aan te vinken verklaart u kennis te hebben genomen van het privacy-statement op de website van de NVF, 
www.nvf.nl/privacy-statement/, en geeft u ons toestemming voor het gebruik van de door u ingevulde gegevens voor het 
doel waarvoor deze in dit formulier worden gevraagd. U heeft uiteraard het recht uw toestemming weer in te trekken. 
 
Plaats     Datum     Handtekening 
 
 
_________________________  _________________________  _________________________
  
 
Wie is contactpersoon voor alle NVF aangelegenheden? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

□ Bestuurder 1 

□ Bestuurder 2 
 
 
U kunt dit aanvraagformulier met een kopie legitimatiebewijs van alle bestuurders waarbij zowel het BSN als de pasfoto 
onleesbaar zijn gemaakt, mailen naar info@nvf.nl  


