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荷兰华人中医药学会
Vereniging TCMned

荷兰华人中医药学会入会报名表
TCMned Registratieformulier Lidmaatschap
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1. Persoonlijke informatie 个人信息:
Voorletter(s)+Achternaam 姓名:
Chinese naam 中文名：
Roepnaam 性别：

㢧

Postcode/woonplaats 邮编/城市:
Telefoonnummer 电话号:
WeChat 微信 :

E-mailadres 电子邮箱:

Geboortedatum 出生日期:



Geboorteplaats 出生地:

AGB-code (zorgverlenersnummer) AGB码(医护人员编号）
（如果还没有，则无需填写）:

2. Praktijkgegevens (indien van toepassing) 诊所信息（如无诊所，则无需填写）:



Praktijknaam 诊所名称:

AGB-code Praktijk AGB 码（医疗服务提供者登记号码）:

CM

T

Postcode en plaats 邮编/城市:
Telefoonnummer 电话号码:
E-mailadres 邮箱地址:
Website 网址:

BIG–registratienummer BIG 登记号码 :

E
N

D

Adres 地址:

Vrouw 女

㢟

Adres 地址:

Man 男

(indien van toepassing, bewijs toevoegen 如果有在BIG 登记，请提供复印件)
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3. Ik wil ingeschreven worden als 希望被注册为:
Praktiserend lid 正式会员

Niet–Praktiserend lid 预备会员
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4. Ik wil ingeschreven staan voor (meerdere mogelijkheden) 注册项目（可多选）:
Acupunctuur 针灸

Chinese Kruidengeneeskunde 中草药
Tuina 推拿

㢧

Acupunctuur 针灸

㢟

5. Ik heb een diploma van (meerdere mogelijkheden) 我持有以下项目的学习文凭（可多选）:
Chinese Kruidengeneeskunde 中草药
Tuina 推拿

MBK dat voldoet aan de PLATO-normen (met 40 EC’s) 符合PLATO标准（40个学分）的MBK西医基础文凭

 Kopieën van bovenstaande diploma('s) meesturen.
我可以提供以上文凭的复印件





6. Balloteren

Ik wil geballoteerd worden, wanneer sprake is van diploma’s die niet afkomstig zijn door een van de TCMned

erkende opleidingen. 我不是毕业于荷兰华人中医药学会认可的院校，我愿意提供毕业证书及带有英文或荷兰文的翻译复
印件以接受评估。

7. Bent u reeds lid (geweest) van een beroepsvereniging? 你已经是一个专业学会的会员了吗
Ja 是

Nee 否

CM

Zo ja, wat is de naam van deze vereniging en uw lidmaatschapnummer? 如果是，请提供学会名称和你的会员号:
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8. Verklaring omtrent gedrag 行为声明

Ik verklaar in het bezit te zijn van een VOG, Verklaring omtrent gedrag. 我声明拥有无犯罪证明。

Datum van verklaring 无犯罪证明的签发日期:
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9. Ondergetekende gaat akkoord met het verwerken van mijn persoonlijke gegevens
voor de volgende doeleinden 签署人同意出于以下目的处理我的个人数据：
●
●
●

Administratieve doeleinden 行政管理目的;
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Communicatie via de nieuwsbrief 接收通讯消息;

Communicatie van bestuur / commissies / secretariaat naar de leden 接收理事会/委员会/秘书处给成员的通信;

●

Het verwerken van de ledenadministratie, facturatie voor deze leden door het secretariaat 接受会员管理流程，由秘

●

De systeembeheerder van de website 网站的系统管理员;

Vermelding op de website (inclusief pasfoto) van TCMned onder “Therapeuten” 在荷兰华人中医药学会的网站“治疗

●

㢟

师”下展示(包括护照照片);

㢧

●

书处为这些成员开具发票;

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de koepelorganisatie, zodat de cliënten van deze leden eventueel
in aanmerking komen voor vergoedingen, tevens krijgen deze leden een vermelding op de site van de

koepelorganisatie 个人数据被传递给保护组织，以便这些成员的客户有资格获得补偿，并且这些成员也将在保护组织的网
站上得到提及.

10. Ondergetekende verklaart de verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
以下签署人同意为上述目的处理本人的个人资料。
以下签字人声明，他已如实填写所提供的信息。





Het verschaffen van niet correcte gegevens heeft negatieve gevolgen voor het lidmaatschap. 提供不正确的数据会对会员
产生负面影响。

Plaats 地点

Handtekening 签名

CM
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Datum 日期

NB: Opslag en registratie van bovenstaande gegevens is gehouden aan de bepalingen zoals omschreven in de wet AVG.

T

请注意：
上述数据的存储和注册必须遵守AVG法案中的规定

Verzenden aan 邮寄到荷兰华人中医药学会秘书处收: Secretariaat TCMned, Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam
of digitaal naar 或发送电子版: info@tcmned.nl
 Kopieën van diploma('s) meesturen.
我可以提供以上文凭的复印件

 Pasfoto voor het gebruik op de onze website meesturen.
在我们的网站上使用护照照片
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