Algemene voorwaarden Lidmaatschap NVALT




Het NVALT-lidmaatschap kan op ieder moment worden aangegaan en loopt per kalenderjaar
Wanneer u lid wordt na 30 juni wordt 50% van de contributie in rekening gebracht
De contributie voor het lopende jaar wordt vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering van
de NVALT

Contributie 2019
NVALT-lidmaatschap inclusief verplichte Federatiebijdrage en ERS.
De NVALT-contributie wordt ieder jaar geïndexeerd
Praktiserend longarts in Nederland (B-leden)
€ 1.043,80
Aios longziekten incl. lid DJS (C-leden)
€ 405,11
Arts/geen longarts (D-leden)
€ 143,23
€ 143,23
Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten (P-leden)
€ 143,23
Longarts werkzaam in buitenland (E-leden)
Senior lid (F-leden)
€ 48,21
Sociaal geneeskundige (H-leden)
€ 552,10
Aios vooropleiding incl. lid DJS (I-leden)
€ 192,27
Buitengewoon lid (geen stemrecht) (L-leden)
€ 123,23

Betalingsvoorwaarden




In april worden de rekeningen verzonden
Betaling van NVALT-nascholingen geschiedt per automatische incasso, de rekening ontvangt
u voorafgaand van de nascholing
Betaling van het Cursorisch onderwijs geschiedt automatische incasso, de rekening ontvangt
u na afloop van de cursus

Inschrijvingsvoorwaarden




Aanmelden voor NVALT-nascholingen en cursorisch onderwijs verloopt via het
inschrijfformulier op de website
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst
Inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar

Voorwaarden Cursorisch onderwijs





Kosten bedragen € 175,00 per cursusdag.
Inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Het is noodzakelijk dat wij over een juist emailadres van u beschikken!
Let op: Rekeningen worden slechts eenmalig verstrekt.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van een nascholing of cursorisch onderwijs worden de geldende voorwaarden gevolgd

Persoonsgegevens
De Vereniging gebruikt de persoonsgegevens van haar leden om de diensten van de vereniging aan
haar leden te kunnen aanbieden en haar verplichtingen ten opzichte van haar leden na te kunnen
komen. Door het lidmaatschap van de Vereniging zijn de praktiserend medisch
specialisten automatisch aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (Federatie). Een lid van
de Vereniging is via de Federatie automatisch verbonden met de landelijke artsenvereniging KNMG
(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Indien een lid in
dienstverband werkzaam is, is dit lid tevens automatisch lid van de LAD (Landelijke vereniging van
Artsen in Dienstverband). De Vereniging zal de Federatie regelmatig van ledengegevens voorzien,
zodat de leden gebruik kunnen maken van de diensten van de Federatie. De Federatie deelt de
gegevens ook met de KNMG en LAD.
Daarnaast verstrekt de Vereniging op verzoek eenmalig adresetiketten van ziekenhuizen aan derden.
Het uitgebreide privacy statement kunt u vinden op https://www.nvalt.nl/disclaimer

