Lidmaatschap BEMAS
Word nu BEMAS-lid
en ontplooi jezelf als onderhoudsprofessional
VOORDELEN
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ‘best-practices’ in onderhoud.



Wissel ervaringen uit met collega's uit andere bedrijven.



Ontvang gratis het vakblad Maintenance Magazine, Total Industrial Maintenance TIM en MaintWorld.



Gratis deelname aan onze wekelijkse studieavonden.



Korting op onze grotere seminaries en opleidingen over onderhoud.



Korting op gespecialiseerde boeken en multimedia over onderhoud (zie online BEMAS-shop)



Volledige toegang tot onze kennisdatabank op www.bemas.org



Ontvang het BEMAS jaarboek.



Korting op technische vertalingen uitgevoerd door vertaalbureau ISSA.



Vacaturedienst op onze website.



Via 'Member Helps Member' vraagt u raad aan uw collega maintenance professionals.



Kortom, BEMAS helpt u om u verder te ontwikkelen als onderhoudsprofessional…

PRINCIPE
U wordt met heel uw bedrijf lid van de Belgian Maintenance Association v.z.w., afgekort BEMAS. Elke werknemer binnen het bedrijf
geniet dus van de ledentarieven voor onder meer onze activiteiten en onze online shop. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf,
heeft u recht op 1 tot 3 lidcontacten. De lidcontacten ontvangen de magazines, het jaarboek en alle communicatie gericht naar
onze leden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is jaarlijks opzegbaar. Het lidgeld wordt jaarlijks gefactureerd aan uw
bedrijf en is als volgt vastgesteld:

Bedragen zijn exclusief btw.
U kunt steeds collega’s als extra lidcontact aansluiten. Het bijkomende lidgeld bedraagt € 125 per persoon per kalenderjaar.
KEUZE VAN TYPE LIDMAATSCHAP
Als toegetreden lid kunt u deelnemen aan al onze activiteiten en geniet u van alle voordelen van het BEMAS- lidmaatschap. Als
effectief lid engageert u zich bovendien actief voor de werking van BEMAS en geniet u stemrecht in de algemene vergadering die
jaarlijks plaatsvindt. U kunt steeds het statuut wijzigen via een schriftelijk verzoek

BEMAS

vzw - asbl
Belgian Maintenance Assiciation

BD A. REYERS-LAAN 80
B - 1030 BRUSSELS

TEL: 02/706.85.41
FAX: 02/706.85.42
INFO@BEMAS.ORG
WWW.BEMAS.ORG

VAT: BE438.509.878
BANK: 068-2307586-80
IBAN: BE47.0682.3075.8680
SWIFT CODE: GKCCBEBB

Faxen naar +32 (0)2 706 85 42
E-mail naar office@bemas.org

Inschrijvingsformulier
 Huidig kalenderjaar
 Startend van 1 september + volgend kalenderjaar
ONDERSTAANDE ENTITEIT WORDT HIERBIJ VANAF 2019 LID VAN DE BELGIAN MAINTENANCE ASSOCIATION V.Z.W:
(Drukletters aub)
Bedrijf
Bedrijfsadres
Facturatieadres
N° btw
IBAN
E-mail adres voor
facturatie
Bestelbonnr.
Alg. e-mail bedrijf
Alg. tel bedrijf.
Website bedrijf
Bedrijfsactiviteit (max.
50 woorden; NL én FR;
of EN)
Aantal werknemers

 1 – 20
 21 – 50
 51 – 100

 101 – 500
 500 – 1.000
 > 1000

Keuze lidmaatschap

 Toegetreden Bemas lid

 Effectief Bemas lid

 Individueel
 Academisch

Naam Hoofdcontact
Functie
E-mail
Tel. direct
Fax

Pers. interesses

 Maintenance Management
 (Field) Service Management & Service Logistics
 Building & Facility Maintenance
 Maintenance Technology & Technical solutions
 Energy Management (EMAB)
 Reliability & Maintenance Engineering
 Maintenance & Safety
 Shutdown & turnaround management
 Asset Management
 Human resources development - Recruiting - Coaching & Motivation
 Safety in/trough Maintenance
 Multisite Maintenance strategy coordination and benchmarking
 Internet of Things (IoT) & prognostic maintenance

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van de Belgian Maintenance Association v.z.w., A. Reyerslaan 80,
B-1030 Brussel. Deze gegevens worden door BEMAS verwerkt in het kader van de ledenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren
van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage of
schrapping van deze gegevens. Zij kunnen ook worden overgedragen aan derden. Indien u dit niet wenst, kan u ons dit meedelen per e-mail naar
info@bemas.org, per fax op het nummer 02 / 706 85 42 of per brief. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is jaarlijks opzegbaar. Het
lidgeld wordt jaarlijks gefactureerd aan het bedrijf.

Datum:

Handtekening:

Faxen naar +32 (0)2 706 85 42
E-mail naar office@bemas.org

BIJKOMENDE LIDCONTACTEN
Als uw bedrijf tussen de 101-1000 werknemers telt, is een 2de lidcontact gratis.
Als uw bedrijf meer dan 1000 werknemers telt, is ook een 3de lidcontact gratis.
Extra
lidmaatschap
Lidcontact 2

 à € 125 per jaar

 Gratis (meer dan 100 werknemers)

Naam
Functie
E-mail
Tel. direct
Fax

Pers. interesses

 Maintenance Management
 (Field) Service Management & Service Logistics
 Building & Facility Maintenance
 Maintenance Technology & Technical solutions
 Energy Management (EMAB)
 Reliability & Maintenance Engineering
 Maintenance & Safety
 Shutdown & turnaround management
 Asset Management
 Human resources development - Recruiting - Coaching & Motivation
 Safety in/trough Maintenance
 Multisite Maintenance strategy coordination and benchmarking
 Internet of Things (IoT) & prognostic maintenance

Bedrijfsadres
(indien andere
vestiging)

Extra
lidmaatschap
Lidcontact 3
Naam +
Voornaam

 à € 125 per jaar

 Gratis (meer dan 1000 werknemers)

Functie
Pers. E-mail privé
of bedrijf
Tel. direct
Fax

Pers. Interesses

 Maintenance Management
 (Field) Service Management & Service Logistics
 Building & Facility Maintenance
 Maintenance Technology & Technical solutions
 Energy Management (EMAB)
 Reliability & Maintenance Engineering
 Maintenance & Safety
 Shutdown & turnaround management
 Asset Management
 Human resources development - Recruiting - Coaching & Motivation
 Safety in/trough Maintenance
 Multisite Maintenance strategy coordination and benchmarking
 Internet of Things (IoT) & prognostic maintenance

Bedrijfsadres
(indien andere
vestiging)
De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van de Belgian Maintenance Association v.z.w., A. Reyerslaan 80,
B-1030 Brussel. Deze gegevens worden door Bemas verwerkt in het kader van de ledenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van
gepersonaliseerde informatie- en promotie-campagnes i.v.m. onze producten en diensten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage of schrapping
van deze gegevens. Zij kunnen ook worden overgedragen aan derden. Indien u dit niet wenst, kan u ons dit meedelen per e-mail naar
info@bemas.org, per fax op het nummer 02 / 706 85 42 of per brief. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is jaarlijks opzegbaar. Het
lidgeld wordt jaarlijks gefactureerd aan het bedrijf.

Datum:

Handtekening:

Faxen naar +32 (0)2 706 85 42
E-mail naar office@bemas.org

BIJKOMENDE LIDCONTACTEN
Extra
lidmaatschap
Naam +
Voornaam

à € 125 per jaar

Functie
Pers. E-mail privé
of bedrijf
Tel. direct
Fax

Pers. Interesses

 Maintenance Management
 (Field) Service Management & Service Logistics
 Building & Facility Maintenance
 Maintenance Technology & Technical solutions
 Energy Management (EMAB)
 Reliability & Maintenance Engineering
 Maintenance & Safety
 Shutdown & turnaround management
 Asset Management
 Human resources development - Recruiting - Coaching & Motivation
 Safety in/trough Maintenance
 Multisite Maintenance strategy coordination and benchmarking
 Internet of Things (IoT) & prognostic maintenance

Bedrijfsadres
(indien andere
vestiging)

Extra
lidmaatschap
Naam +
Voornaam

à € 125 per jaar

Functie
Pers. E-mail privé
of bedrijf
Tel. direct
Fax

Pers. Interesses

 Maintenance Management
 (Field) Service Management & Service Logistics
 Building & Facility Maintenance
 Maintenance Technology & Technical solutions
 Energy Management (EMAB)
 Reliability & Maintenance Engineering
 Maintenance & Safety
 Shutdown & turnaround management
 Asset Management
 Human resources development - Recruiting - Coaching & Motivation
 Safety in/trough Maintenance
 Multisite Maintenance strategy coordination and benchmarking
 Internet of Things (IoT) & prognostic maintenance

Bedrijfsadres
(indien andere
vestiging)
De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van de Belgian Maintenance Association v.z.w., A. Reyerslaan 80,
B-1030 Brussel. Deze gegevens worden door Bemas verwerkt in het kader van de ledenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van
gepersonaliseerde informatie- en promotie-campagnes i.v.m. onze producten en diensten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage of schrapping
van deze gegevens. Zij kunnen ook worden overgedragen aan derden. Indien u dit niet wenst, kan u ons dit meedelen per e-mail naar
info@bemas.org, per fax op het nummer 02 / 706 85 42 of per brief. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is jaarlijks opzegbaar. Het
lidgeld wordt jaarlijks gefactureerd aan het bedrijf.

Datum:

Handtekening:

