versie 1.2

TOETREDINGSFORMULIER
Dit formulier dient, behoorlijk ingevuld en ondertekend, naar de Orde der Dierenartsen te worden teruggestuurd,
samen met een kopij van het (voorlopig) diploma en een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)

Naam (in drukletters): ……………………………………………….……………………………………………………

Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………………….

Geboorteplaats en –datum: ……………………………………………………………………………………………

Geslacht: ………………………………

Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………………………………..……

Afgestudeerd aan: …………………………………….………………

O Adres woonst (officieel domicilie-adres)1:

O Adres praktijk (indien gekend)1:

Straat + nr: …………………………………………………………………..……....…………………………

Straat + nr: ……………………………………………………………..……..……....…………………………

Postnr: ……..………

Postnr: ……..………

Gemeente: ………………………………………….………………….

Gemeente:…………………………………………….………………….

Land: …………………………………

Land: ……………………………………

Telefoon: ………………..............................................................................

Telefoon:…………………..............................................................................

GSM: …………………………………………………………………………..….…………………

GSM:……………………………………………………………………………..….…………………

2

E-mailadres : ………………....……….............................................................
1

op (datum): ………….………….

Gelieve aan te duiden welk adres, telefoonnummer en e-mailadres er in de ledenlijst
mogen worden vermeld.

E-mailadres: ………………....……….............................................................
2

Verplicht, nodig voor de activatie van uw ordenummer en de toegang tot de
ledenpagina op www.ordederdierenartsen.be.

Ik neem kennis van het feit dat ik van de NGROD een officieel e-mailadres krijg: voornaam.naam@dierenartsen.be.
- Via een activatielink zal er een wachtwoord worden verstuurd naar uw persoonlijk e-mailadres. Dit impliceert dat een inschrijving (met de aanmaak van een
ordenummer) en de toegang tot de ledenpagina op www.ordederdierenartsen.be pas kan worden verwerkt nadat er op de activatielink is geklikt.
- Via uw officieel toegekend e-mailadres zal u alle communicatie van de NGROD ontvangen waardoor dit adres dus geregeld dient te worden geconsulteerd
(cf. art. 10 van de Code der Plichtenleer, editie 2015).
- De dierenarts kan, na ontvangst van het ordenummer en het instellen van het wachtwoord, inloggen op de ‘ledenpagina’ van de website. Via deze pagina kan de
dierenarts adreswijzigingen doorgeven, deelnemen aan de verplichte verkiezingen en de gevolgde bijscholingen registreren.
Ik verleen toestemming dat deze gegevens door de NGROD in een bestand worden opgenomen conform de bepalingen van de Privacywet.

Echt verklaard, te ……………………………………………………………………………………..……….., op (datum) ……………………………………..

(handtekening)
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