
Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging om de contributie van zijn of 

haar bankrekening af te schrijven. Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u 56 dagen de tijd om de bank 

opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

Registratienummer:__________________________ Loonschaalnummer:_________________ 

Personeelnummer:___________________________ Plaats van 

tewerkstelling:_____________ 

Voltijd / deeltijd / zaterdagwerker / postbezorger / anders * 

Ik wens het volgende welkomstcadeau te ontvangen: 

Albert Heijn cadeaukaart / Bol.com cadeaukaart/ VVV cadeaukaart *

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

ZAKELIJKE GEGEVENS

AANMELDFORMULIER

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam:____________________  Voorletters:_______  Voornaam:__________________ 

Geboortedatum(dd/mm/jj):____ - ____ - ____                man / vrouw * 

Straat + huisnummer:_________________________ Postcode:________ Plaats:___________ 

telefoonnummer:________________________ mobielnummer:_________________________ 

e-mailadres: _________________________________________ 

IBAN rekeningnummer:_________________________________ 

        Ja, ik wil ook per e-mail door BVPP geïnformeerd worden. 

WERVER

Achternaam:__________________  Voorletters:____  Voornaam:______________   

Straat:________________________________ Postcode:________ Stad:_______________ 

telefoonnummer:________________________ mobielnummer:_______________________ 

- het nieuwe lid is opgegeven door:

Ingangsdatum:__-__-____           Handtekening:

Dit formulier of een kopie verzenden aan: 
Ledenadministratie BVPP 
Antwoordnummer 60752 

5000 WB Tilburg    

Wervers ontvangen per aangebracht lid 10 euro cadeau!*

of mail een kopie naar: 
secretariaat@bvpp.nl

GEEN POSTZEGEL NODIG

IN
S
C
H
R
IJ
V
E
N

 K
A
N

 

O
O
K

 V
IA

 

W
W
W
.B
V
P
P
.N
L

*gestort op bankrekening



LID WORDEN???

Ja, want de Bond van Post Personeel 

heeft: 

Arbeidsrechtelijke hulp als het erop 

aankomt, privé en op het werk. 

 

Korte lijnen, snel en deskundig hulp. 

 

Gratis belastingservice en 

ledenvoordelen. 

 

Sterke onderhandelaars voor het 

regelen van jouw arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie je over jouw werk en jouw 

rechten. 

 

gratis lidmaatschap tot 1 januari 2019!

BOND VAN POST PERSONEEL 

JOUW CADEAU

Word lid en ontvang één van deze 

cadeaubonnen t.w.v. 20 euro! 

 

En ontvang ook nog de eerste 3 

maanden lidmaatschap gratis! 

 

Wervers van nieuwe leden ontvangen 

10 euro per aangebracht lid!

S AMEN  HOUDEN  WE  HE T  L E UK !


