Inschrijving lidmaatschap BeVo
Ter attentie van
Ann Van de Voorde
Verantwoordelijke erkenningen
Erkenningscommissie BeVo
Roggestraat 19
9160 LOKEREN

Beste
Bedankt voor uw interesse om lid te worden van BeVo. Gelieve onderstaande tabel en vragen in te
vullen en deze samen met de gevraagde kopieën te versturen naar de erkenningscommissie van BeVo
op bovenstaand adres of ingescand als 1 document naar erkenning@bevo-belgie.org
Gevraagde gegevens:

Aan te vullen:

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Provincie
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer praktijk
GSM nummer
E-mail
Website
Ondernemersnummer/BTW-nummer

Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U beschikt over een recht op toegang,
verbetering en schrapping van uw gegevens. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de Privacy.
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www.bevo-belgie.org
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Welke opleiding(en) in de reflexologie en andere heeft u gevolgd?
Stuur een uitgebreide CV mee, samen met kopie van diploma/certificaten en kopie van eindwerk.
(incluis de reguliere opleidingen en eventueel EHBO diploma)

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in onze leden. Het doel is beter in te
kunnen spelen op dat wat belangrijk is voor onze leden. Deze gegevens worden niet meegenomen in
de beoordeling voor de aanmelding.
1

Heeft u werk- of stage ervaring in de reflexologie opgedaan? Zo ja, waar en hoe lang?

2

Oefent u ook nog een ander beroep uit? Zo ja, wat?

3

Kunt u nader omschrijven welke werkwijze(n)/therapievormen in de reflexologie u toepast?

4

Hoeveel cliënten behandelt u gemiddeld per week?

5

Hoeveel rekent u voor een eerste consult en wat is de gemiddelde duurtijd?

6

Hoeveel rekent u voor een vervolgconsult en wat is de gemiddelde duurtijd?

7

Berekent u een aangepast tarief voor minder draagkrachtigen? Zo ja, wat is de tariefstelling?

8

Werkt u eventueel met kortingen/beurtenkaarten?
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9

Werkt u voornamelijk meer relaxerend (wellness) of meer therapeutisch?

10 Hoeveel dagen besteedt u per jaar aan bij- en nascholingen?

11 Welke cursussen/opleidingen volgt u momenteel?

12 Welke vakbladen leest u regelmatig?

13 Vindt u het zinvol dat BeVo bij abonnementen eventuele kortingen zou aanbieden?

14 Heeft u ooit gepubliceerd binnen reflexologie?

15 Bent u bij andere (beroeps)verenigingen aangesloten? Zo ja, welke en hoe lang?

16 Wat is de motivatie om u aan te sluiten bij BeVo?

17 Wat verwacht u van BeVo?
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Naast de eerder gevraagde documenten (CV, kopie van diploma/certificaten, kopie van eindwerk en evt
EHBO diploma) willen wij u verzoeken ook een kopie mee te sturen van onderstaande documenten.

Mee te sturen documenten

Kopie “Kruispuntbank voor Ondernemingen en Handelsregister” of kopie brief werkgever(*)

Kopie verzekering B.A.-Beroep + kopie betalingsbewijs lopende jaar

Kopie attest van goed gedrag en zeden maximaal 3 maanden oud.

Complete CV met kopieën van diploma’s en attesten, e.a.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Intern gebruik (VOORBEHOUDEN VOOR BEVO – NIET INVULLEN!)

Lidmaatschapnummer

Datum in

Opvolgingsdatum

Voor bijkomende vragen kan u Ann steeds contacteren via erkenning@bevo-belgie.org of kunt u
mailen naar voorzitter@bevo-belgie.org
Hopende u hiermee van dienst te zijn en met de beste groeten,
Team BeVo
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