V E R E N I G I N G A R B E I D S R E C H T A D V O C AT E N N E D E R L A N D
Secretariaat VAAN Postbus 163 3940 AD Doorn T 0343-430600 F 0343-420142 E secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl www.vaan-arbeidsrecht.nl

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP VAAN
(Gelieve dit formulier met bijbehorende stukken volledig en duidelijk ingevuld te zenden aan het
secretariaat t.a.v. de adjunct-secretaris Mw M.E. Adank)
Naam en initialen:

M / V *)

Voornaam:
Kantoornaam:
Adres:
PC en Plaats:
Postbus:
PC en Plaats:
Telefoon:

Mobiel:

Telefax:
E-mail adres:
Datum beëdiging:
Lid van regionale arbeidsrechtvereniging

ja/nee *) Zo ja, welke:

Zie voor een nadere toelichting op de toelatingscriteria de website: www.vaan-arbeidsrecht.nl
Opteert voor het lidmaatschap op grond van het volgende (a.u.b. aankruisen wat van toepassing
is):
O
lidmaatschap op grond van specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht/PALA/Groninger
Leergang Arbeidsrecht/Leidse PAO Arbeidsrecht/Leergang AOM/AvdR Leergang Arbeidsrecht/
Leergang Tilburg Maastricht*), waarmee tenminste 50 juridische PO punten zijn behaald
(certificaat én puntenopgave leergang bijvoegen, aanvragen zonder certificaat en puntenopgave
worden niet in behandeling genomen).
Ondergetekende verklaart dat hij/zij ten minste vijf jaar aaneengesloten als advocaat is
ingeschreven en als zodanig werkzaam is geweest en dat zijn/haar praktijk ten minste voor 50%
uit arbeidsrecht bestaat met een minimum van 500 declarabele uren aan arbeidsrecht per jaar.
O
lidmaatschap op grond van aantoonbare diepgaande arbeidsrechtelijke kennis, te beoordelen
door het curatorium (schriftelijke motivering en lijst van publicaties, docentschappen e.d.
bijvoegen).
Ondergetekende verklaart dat hij/zij ten minste vijf jaar aaneengesloten als advocaat is
ingeschreven en als zodanig werkzaam is geweest en dat zijn/haar praktijk ten minste voor 75%
uit arbeidsrecht bestaat met een minimum van 500 declarabele uren aan arbeidsrecht per jaar.
Ondergetekende gaat akkoord met de jaarlijkse contributie ad € 250,- (dit bedrag kan jaarlijks
worden aangepast) en het eenmalige inschrijfgeld ad € 20,-.
U ontvangt na aanmelding binnen 30 dagen bericht of uw aanmelding al dan niet is geaccepteerd.
Datum:

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening:

