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INSCHIJFFORMULIER  

 

Ondergetekende wenst als lid van de Nederlandse Vereniging voor Tuin-  

en Landschapsarchitectuur  NVTL ingeschreven te worden, met inbegrip  

van de daarbij bijhorende rechten en verplichtingen. 

 

 

Persoonsgegevens 

 

Achternaam   …………………………………………………………………………M / V 

Voornamen   ……………………………………………………………………………… 

Roepnaam   ……………………………………………………………………………… 

Geboortedatum / Plaats  ……………………………………………………………………………… 

Titel    ……………………………………………………………………………… 

Adres    ……………………………………………………………………………… 

Postcode / Plaats  ……………………………………………………………………………… 

Telefoon    ……………………………………………………………………………… 

Mobiel    ……………………………………………………………………………… 

E-mail    ……………………………………………………………………………… 

 

Is werkzaam in het vak Tuin en Landschapsarchitectuur                                                                                 Ja/Nee 

 

Werkgegevens 

 

Werkzaam bij   ………………………………………………………………………………… 

Afdeling    ………………………………………………………………………………… 

Functie    ………………………………………………………………………………… 

Bezoek adres   ………………………………………………………………………………… 

Postbus    ………………………………………………………………………………… 

Postcode / Plaats  ………………………………………………………………………………… 

Telefoon    ………………………………………………………………………………… 

Email    ………………………………………………………………………………… 

 

Bureau Architectenregister 

 

Staat ingeschreven in het register van Tuin en Landschapsarchitecten van het                                               Ja/Nee 

Bureau Architectenregister te ’s-Gravenhage. 

 

Registratienummer:……………………………………………………………………………………………… 

 

Diplomagegevens 

 

Heeft de volgende vakgerichte opleiding(en)       

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Diploma(s) behaald d.d. (specialisatie vermelden) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lidmaatschapscategorie 

 

Komt u in aanmerking voor een bepaalde lidmaatschapscategorie dan kunt u dat hieronder aangeven. 

 

o Bureaulidmaatschap: staat open voor tuin- en landschapsarchitectenbureaus of ontwerpbureaus voor de 

buitenruimte, evenals voor zelfstandige afdelingen van bureaus of multidisciplinaire bureaus etc. 

Degene die verantwoordelijk is voor de inschrijving als bureaulid wordt tevens als contactpersoon 

beschouwd en krijgt daarmee dezelfde voordelen als een regulier lid. 

 

KVK nummer:………………………………………………………………………………………………… 

 

Gedragsregels: 

Heeft kennis genomen van de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging voor Tuin-                       Ja/Nee                       

en Landschapsarchitectuur en onderschrijft deze 

 

Bureauleden / leden die werkzaam zijn bij een aangesloten bureau, die bij het BA geregistreerd staan als 

Tuin- en Landschapsarchitect en de gedragsregels onderschrijven mogen achter hun naam het predicaat 

“BNT” voeren. 

 

o Regulierlidmaatschap: voor praktiserende tuin- en landschapsarchitecten, ontwerpers, opdrachtgevers en 

andere belanghebbenden. 

 

Correspondentie naar                                Privéadres / Werkadres 

 

o Werkzoekend: voor afgestudeerden die nog geen baan hebben gevonden of voor mensen die (tijdelijk) 

geen baan hebben. 

 

o Gepensioneerd: voor mensen die met de vut zijn of die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.  

  

o Student: is niet of gedeeltelijk werkzaam in het vak Tuin en Landschapsarchitectuur en volgt een opleiding 

in de Tuin en Landschapsarchitectuur en/of aanverwante discipline. 

 

Opleidingsinstituut:…………………………………………………………………………………………… 

Studierichting:………………………………………………………………………………………………… 

Aanvangsjaar studie:………………………………………………………………………………………… 

Vermoedelijk jaar van afstuderen:…………………………………………………………………………… 

 

o Volledig lidmaatschap 

o Zonder Blauwe Kamer, wel E-zine 

o Zonder Blauwe Kamer en E-zine 

 

Datum:  ………-………- 20………                      Handtekening:  …………………………………………… 

 

Dit inschrijfformulier sturen of mailen naar: Secretariaat NVTL, Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam of 

selindastompe@nvtl.nl 


