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 Inschrijvingsformulier BCH-CBH/IAH – jaar 2017 
 
Eén formulier dient ingevuld te worden per inschrijving met behulp van de vooraf gedefinieerde velden en drop-
down menu’s. In het geval van een geassocieerd lid (bedrijf), zijn de naam, voornaam en adres deze van de 
contactpersoon en, aanvullend, wordt er voor elk persoon gelinkt met het geassocieerde lidmaatschap van het 
bedrijf, een fiche ingevuld (met een nul bedrag).  
U vindt meer details over de verschillende types lidmaatschap in luik A en over de tarieven in luik B. Voor meer 
details over het lidmaatschap IAH kunt u ook de IAH site raadplegen. 

  
* verplicht veld 

i
 verplicht veld in geval van inschrijving van een persoon 

 
s
 verplicht veld in geval van inschrijving van een bedrijf als geassocieerd lid (“corporate”) 

Titel1: Titel2:  
    Naam*:        Voornaam*:       
 

Professioneel adres 

Bedrijf/Instituuts:       

Departement:       

Straats:       

Postcodes:       Gemeentes:       Lands : BELGIUM 

Tel: +32- e-mail:       

 

Privé adres 

Straati:        

Postcodei        Gemeentei:       Landi : BELGIUM 

Tel: +32- e-mail:       

Ik wens dat de BCH/IAH briefwisseling naar mijn:  professioneel  privé adres* gestuurd wordt. 

 Mijn lidnummer (in geval van al ingeschreven IAH lid) is :       

 Ik wens dat alléén mijn naam, voornaam en land op de ledenlijst van het IAH vershijnen.  

 (anders verschijnen ook de gemeente, tel en e-mail; zie http://iah.org/members/directory). 

 

De inschrijving betreft de volgende type 
lidmaatschap en bedrag voor 2017: 

 

Dit bedrag zal betaald worden: 

 op de CBH - BCH rekeningnummer 651-1433178-09/ IBAN BE52 6511 4331 7809  

 vermelding  : « Nam Voornaam – Lidgeld 2017-Type – (IAH nbr) » of 

via de website www.iah.org of volgens de e-mail van het IAH (voor IAH leden alléén) 
 

Mogelijke 
opmerking 

      

 

 
 
  

Dit formulier (luik C) dient gestuurd te worden naar de penningmeester van het BCH-CBH 
Per e-mail naar volgend adres: iahbelgium.treasurer@gmail.com  
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