NEDERLANDSE ONLINE GAMBLING ASSOCIATIE

LIDMAATSCHAPSAANVRAAG FORMULIER
Dit lidmaatschapsaanvraag formulier moet ingevuld worden opgestuurd om formeel lidmaatschap van de onderneming
bij de Nederlandse Online Gambling Associatie (hierna: ‘NOGA’) aan te vragen. Lidmaatschap wordt verleend per de
datum van toelating door de algemene ledenvergadering van NOGA en alle rechten en plichten omtrent lidmaatschap zijn
verder omschreven in de oprichtingsakte en statuten van NOGA en het Lidmaatschapsdocument, zoals deze in het
lidmaatschapsaanvraagpakket zijn opgenomen. De oprichtingsakte en statuten van NOGA en het beschikbaar gestelde
Lidmaatschapsdocument beschrijven de verschillende beschikbare lidmaatschapsvormen, de periode van lidmaatschap,
inclusief alle voorwaarden van lidmaatschap alsook de beëindiging ervan. Leden, geassocieerde leden en B2B-partners
zijn gerechtigd tot de voordelen van het desbetreffende lidmaatschap zoals beschreven in het Lidmaatschapsdocument.
Vul onderstaande zo volledig mogelijk in:
Volledige statutaire bedrijf snaam, geregistreerd adres (statutaire zetel), BTW nummer en registratienummer KvK:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Gewenste vorm lidmaatschap: (Kruis a.u.b. de gewenste vorm aan)
 Lidmaatschap  Geassocieerd Lidmaatschap  B2B Partnerschap
Aangeboden productcategorie(ën): (Kruis a.u.b. de toepasselijke productcategorie(ën) aan)
 Online weddenschappen  Online casino  Online bingo  B2B dienstenaanbieder  Anders, namelijk:
_________________________________________________________________________________________________________________.
Kantoor telefoon algemeen: _____________________________________________________________________________________
Kansspelautoriteit vergunningskenmerk of datum aanvraag: ______________________________________________________
Naam van of f iciële vertegenwoordiger (persoon) van het bedrijf voor doeleinden van het NOGA-lidmaatschap:
_________________________________________________________________________________________________________________
E-mailadres van genoemde vertegenwoordiger:__________________________________________________________________
Mobiel telef oonnummer van genoemde vertegenwoordiger:______________________________________________________
Naam evt. gevolmachtigde, belast met het dagelijkse contact met NOGA:
_________________________________________________________________________________________________________________
E-mailadres van genoemde gevolmachtigde: _____________________________________________________________________
Mobiel telef oonnummer van genoemde gevolmachtigde:_________________________________________________________
Om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten we u bepaalde informatie verstrekken, inclusief
over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze informatie staat in ons privacy beleid dat bij dit pakket is gevoegd,
en het is belangrijk dat u die informatie leest.
Door ondertekening van dit document, gaat u ermee akkoord (geassocieerd) lid of B2B-partner van NOGA te worden en
bent u gebonden aan de vermelde NOGA doelstellingen en de aan u verstrekte statuten van NOGA en verbindt u uw
organisatie om de toepasselijke lidmaatschapsbijdrage tijdig aan NOGA te voldoen (een en ander zoals vermeld in het
Lidmaatschapsdocument).
Ondertekend door:
Naam: ________________________________________________ Handtekening: __________________________________________
Functie: _______________________________________________________ Datum: __________________________________________
Stuurt u a.u.b. het ingevulde en ondertekende f ormulier aan het NOGA bestuur per email aan: board@no-ga.nl.
De Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA) is de branchevereniging en pleitbezorger van online kansspelaanbieders die inzetten
op een veilig en verantwoord online kansspelaanbod in Nederland. NOGA is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 59173785.
NOGA is geregistreerd bij de Nederlandse Belastingdienst met BTW-registratienummer: NL853351703B01 en NOGA is statutair gevestigd op
(2594 AV) Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag, Nederland.

