
Naam van de onderneming:

Vestigingsadres:

Postcode:  Woonplaats:

Correspondentieadres of postbusnummer:

Postcode:  Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres bedrijf: 

E-mailadres voor digitale factuur:

Website:

Nr. Kamer van Koophandel:

Nr. Mn Services:

Onderstaand s.v.p. de gegevens van de eigenaar vermelden.

Achternaam:  Man   Vrouw

Voorletters: Geboortedatum:

Functie:

Roepnaam:

Telefoonnummer zakelijk (doorkiesnr.):

Mobiele telefoon zakelijk:

E-mailadres zakelijk:

Gegevens contactpersoon ruitschadeherstel (indien ander persoon dan de eigenaar):

Achternaam:  Man   Vrouw

Voorletters:  Geboortedatum:

Functie:

Roepnaam:

Telefoonnummer zakelijk (doorkiesnr.):

Mobiele telefoon zakelijk:

Email adres zakelijk:
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Datum:  Naam:   

Functie: 

Handtekening:   

Datum:  Naam:   

Functie: 

Handtekening:   

Aanvraagformulier BOVAG-lidmaatschap 

voor ruitschadeherstelbedrijven

Ruitschadeherstelbedrijf:

  Zelfstandig ruitschadeherstelbedrijf

  Ruitschadeherstelactiviteiten als onderdeel van een schadeherstelbedrijf

  Ruitschadeherstelactivititeiten als onderdeel van een autobedrijf

  Ruitschadeherstelbedrijf dat eigendom is van een BOVAG-lid

  Ruitschadeherstelbedrijf, waarin een BOVAG-lid een belang heeft

Aantal medewerkers ruitschadeherstelbedrijf/-afdeling:

Oppervlakte ruitschadeherstelbedrijf/-afdeling:                     m2

Lid van ruitherstelketen?    ja   nee    

Zo ja, van welke keten:    

Lid van schadeketen?    ja   nee   

Zo ja, van welke keten:    

Heeft u een Audaboxnummer? 

Zo ja, wat is uw nummer: 

Lidmaatschapsgegevens:
U bent reeds  lid van BOVAG   ja   nee
Van welke afdeling?
Lidmaatschapsnummer:

Bijlagen:
Verplicht bij de aanvraag te leveren:

 Kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel

Lidmaatschappen BOVAG
Ondergetekende vraagt hierbij het lidmaatschap van BOVAG aan ter indeling 
in eerder genoemde afdeling en verklaart, dat hij na te zijn aangenomen als 
lid, de statuten en de daarop steunende reglementen, regelingen, besluiten en 
lidmaatschapseisen van BOVAG stipt in acht zal nemen. Ondergetekende verklaart 
eveneens, dat hij na beëindiging van zijn lidmaatschap van BOVAG op geen enkele 
wijze meer gebruik zal maken van de naam BOVAG en/of gedeponeerde merken en 
voorts dat hij materialen zoals lidmaatschapsschilden en/of lichtbakken en andere 
embleemschilden, vlaggen, garantiebewijzen, orderbevestigingen, voorgedrukte 
overeenkomsten en folders e.d. waarop de naam BOVAG en/of één van zijn 
emblemen of merken voorkomen onmiddellijk zal retourneren, ook al heeft hij deze 
goederen bij BOVAG gekocht en betaald c.q. zijn deze goederen door BOVAG al dan 
niet tegen betaling ter beschikking gesteld. De op dit formulier gestelde vragen zijn 
naar waarheid ingevuld.      
    
BOVAG deelt ondergetekende hierbij mede, dat BOVAG de lidmaatschapsgegevens 
van ondergetekende in- en extern zal verwerken, ter uitvoering van (1) de 
lidmaatschapsovereenkomst en (2) de van tijd tot tijd geldende, hieruit 
voortvloeiende lidmaatschapsverplichtingen, (3) ter facilitering van de 
belangenbehartiging en ten behoeve van de advisering (4) voor het doen van 
allerhande uitingen aan ondergetekende, door BOVAG en/of door derden waarin 
BOVAG al dan niet participeert. (5) Voor zover de lidmaatschapsgegevens zijn 
aan te merken als persoonsgegevens in de zin van WBP, is op grond van deze 
wet verzet mogelijk tegen die vormen van verwerking die zijn gebaseerd op de 
gerechtvaardigde belangen van BOVAG (of van degene aan wie gegevens worden 
verstrekt). U kunt zich richten tot de BOVAG-ledenadministratie.

1. verwerking door de BOVAG-ledenadministratie;
2. verstrekking aan onder andere: BOVAG Bemiddeling, de geschillencommissie, 

CBR, schouwende instanties en evt. andere kwaliteitscontroleurs;
3. verstrekking aan onder andere: de werkorganisatie van BOVAG en  

BOVAG Ledenwinkel;
4. bij verwerkingen van persoonsgegevens t.b.v. direct mailing, wordt verzet 

gehonoreerd.

BOVAG-leden zijn zichtbaar voor een ieder op de website van BOVAG. Of een bedrijf 
bij BOVAG is aangesloten, dient voor derden controleerbaar te zijn via de website 
van BOVAG of een geautomatiseerd systeem.

Wijziging van contributie en lidmaatschapseisen: Wij willen u er alvast op attenderen 
dat de lidmaatschapseisen en de contributiestructuur tussen nu en 2020 gaan 
wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap en de hoogte van uw 
contributie. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende bedrijfsgegevens

In te vullen door BOVAG
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