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Informatie over lidmaatschap IAH/CBH 

 
Het Belgische Comité voor Hydrogeologen (BCH/CBH) is het Belgisch nationaal contactpunt van de 

International Association of Hydrogeologists (IAH). U kunt zich aansluiten ofwel enkel bij het BCH ofwel 

bij de IAH en dan bent u automatisch aangesloten bij het BCH/CBH. 

Om u aan te sluiten of uw lidmaatschap te vernieuwen kies de formule die u het best past volgens de tabel 

hieronder en de tarieven van luik B en vul het inschrijvingsformulier (luik C) in dat ook op onze site: 

https://belgium.iah.org/fr/ te vinden is. Voor meer informatie over het IAH kunt u ook op de site: 

www.iah.org terecht en de link “JOIN US” volgen. 

 

Verschillende types lidmaatschap 

Type Geeft u recht 

Lid IAH 

IAH-M 

- op de publicatie « Hydrogeology Journal » (± 8 nr/jaar) gestuurd naar uw contact adres en 

andere occasionele publicaties van IAH; 

- op e-news van IAH en op kortingen bij IAH activiteiten of sommige publicaties; 

- op stem bij de IAH; 

- op berichten over de BCH-CBH activiteiten gestuurd op uw elektronisch adres; 

- op kortingen bij de BCH-CBH activiteiten; 

- op stem bij BCH-CBH 

Lid IAH On-line  

IAH-O 

- op dezelfde rechten als IAH-M maar de informatie en publicaties zijn alleen elektronisch te 

verkrijgen 

Lid IAH Student 

IAH-E 

- op dezelfde rechten als IAH-M maar voor de leden ingeschreven op universiteit of hogere 

school 

Lid IAH Student On-line 

IAH-EO 

- op dezelfde rechten als IAH-O maar voor de leden ingeschreven op universiteit of hogere 

school 

Lid IAH Gepensioneerd 

IAH-T 

- e-news en verslagen van de IAH (Opgelet geen publicaties!); 

- op stem bij de IAH; 

- op berichten over de BCH-CBH activiteiten gestuurd op uw elektronisch adres; 

- op kortingen bij de BCH-CBH activiteiten; 

- op stem bij BCH-CBH 

Lid IAH Geassocieerd 

(voor bedrijf) 

 IAH-C 

- op korting bij het gebruik van publiciteitsruimte bij de IAH of andere promotionele 

voordelen; 

- om 3 personen (IAH-CM) van uw bedrijf aan te duiden als begunstigde van IAH-M 

voordelen + maximum 3 aanvullende (IAH-CS) begunstigde IAH-M mits een supplement 

per persoon  

Lid BCH 

BCH-M 

- op berichten over de BCH-CBH activiteiten gestuurd op uw elektronisch adres; 

- op kortingen bij de BCH-CBH activiteiten; 

- op stem bij BCH-CBH 

Lid BCH Student 

BCH-E 

- op dezelfde rechten als BCH-M maar voor de leden ingeschreven op universiteit of hogere 

school 

Lid BCH Gepensioneerd 

BCH-T 

- op dezelfde rechten als BCH-M maar voor de gepensioneerden 

Lid BCH Geassocieerd 

(voor bedrijf) 

BCH-C 

- om 3 personen (BCH-CM) van uw bedrijf aan te duiden als begunstigde van BCH-M 

voordelen  

 

Uw lidmaatschap is vooral een steun om de nodige aandacht te geven aan de grondwaterkwesties in België 

en op internationaal vlak! Waarvoor wij u van harte danken! 
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