ACADEMIE VOOR
MINERALOGIE VZW
Zetel & Secretariaat :
Fr. De l’Arbrelaan 12
B-2170 Merksem
Tel./Fax: 03/658 62 83

Website: www.acam.be

E-mail: info@acam.be

ONDERGETEKENDE, naam en voornaam: ……………………………………………………..………….
Straat: …………………………………………………………………………………..…Nr.: ………………..
Gemeente : ………………………………………….………………..……. Postnummer:…………………….
Telefoonnr.: …….……….. GSM: …….………….. E-mailadres: ……………………………………………..
Geboorteplaats: ………………………………Datum: …………………. Nationaliteit: ………………………
Behaalde diploma’s:
Andere interessesferen:
Aangesloten bij een regionale of buitenlandse vereniging: JA / NEE (schrappen wat niet past)
Zo ja, benaming: ………………………………………………………………………………………………...
➢ WENST LID TE WORDEN ALS:
o gewoon lid
30,00 € (*)
o jeugdlid (van 12 tot 18 jaar)
20,00 € (*)
o gezinslidmaatschap
45,00 € (*)
o steunend lid
50,00 € (*)
o verzekering kaptochten per persoon
5,00 €
De gewenste items aanduiden a.u.b.
(*) Voor buitenlandse abonnementen is er een supplement van 12,00 € (verzendingskosten)
EN STORT HEDEN …………………………….€ ter vereffening van het lidmaatschap.
➢ SCHRIJFT IN voor het HOGER INSTITUUT VOOR EDELSTEENKUNDE “ERIC VERELST”
van de Academie voor Edelsteenkunde:
o Cursus Edelsteenkunde (**)
(module E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8)
o Speciale lessen
(volgens programmatie van het werkjaar)
De gewenste module(s) omcirkelen a.u.b.
(**) Her cursusgeld omvat automatisch één jaar gratis ACAM-lidmaatschap (op basis van gewoon lid).
EN STORT HEDEN ………………€ ter vereffening van het cursusgeld. De inschrijving is pas definitief
na vereffening van het verschuldigde bedrag, dit uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de cursus. ACAM
behoudt zich het recht, om bij onvoldoende inschrijvingen, de cursussen uit te stellen of af te gelasten. In
het laatste geval worden de gestorte bedragen terugbetaald.
Uw gegevens worden door de Academie voor Mineralogie vzw in een bestand opgenomen voor administratieve doeleinden. In overeenstemming met de
‘Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992 heeft u het recht op inzage en
correctie van uw gegevens. Ons bestand is in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen vermeld onder nr. 5748.

Opgemaakt te ……… …………….. Datum: …… ………. Handtekening: …………………...……………...
Indien verzekering kaptochten gewenst, gelieve de voorwaarden te ondertekenen. (Z.O.Z.)

ADMINISTRATIE ACAM:
Penningmeester:

Secretariaat:

Museum tel. : 03/658 62 83
KBC: 416-3068711-13

BTW: BE 413.988.080
IBAN: BE08 4163 0687 1113

Redactie:

Lidnummer:
BIC: KREDBEBB

VOORWAARDEN TOT DEELNAMEE AAN DE ACAM-ZOEKTOCHTEN GROEPSVERZEKERING
Tussen de Academie voor Mineralogie vzw hierna genoemd “ACAM” en de ondertekenaar
van dit document is het volgende overeengekomen:
- Elke deelnemer aan door ACAM georganiseerde zoektochten dient de speciale
groepsverzekering af te sluiten via de vereniging. Dit is een eis van de groeve- of
mijneigenaars: zonder groepsverzekering, geen toelating.
- De verzekering geldt enkel voor personen die op de ledenlijst van de vereniging voorkomen.
- Deze verzekering dekt enkel de risico's van schade door u berokkend aan derden tijdens het
zoeken naar mineralen of fossielen in clubverband (dus niet tijdens individuele zoektochten !)
- De premie bedraagt 5,00 € per persoon en per jaar, te regelen gelijktijdig met het
lidmaatschap of apart door storting of overschrijving op rek.nr.: 416-3068711-13 van
Academie voor Mineralogie vzw of via het internationaal betaalsysteem BIC KREDBEBB
IBAN BE08 4163 0687 1113.
- Persoonlijke ongevallen (valpartij, verwonding door steensplinters of vallend gesteente e.d.)
worden niet door de verzekering gedekt.
Noch ACAM, noch de groeve-eigenaar(s)/uitbater(s), noch de tochtleider(s) kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen. Deelname aan zoektochten gebeurt
steeds op EIGEN RISICO.
- Jongeren beneden 18 jaar kunnen enkel aan de zoektochten deelnemen wanneer zij
vergezeld zijn van een verantwoordelijke volwassene.
De tochtleider mag in geen geval de verantwoordelijkheid voor minderjarigen op zich nemen.
- Alle deelnemers zijn gehouden de richtlijnen van de groepsleider strikt op te volgen.
Onverantwoord gedrag in een groeve kan leiden tot uitsluiting (zonder verhaal).
- Dit document ondertekenen voorafgegaan door eigenhandig geschreven "Gelezen en
goedgekeurd"

.........................................................................................................
Datum :

Handtekening

