Verzoek tot aanvraag lidmaatschap:
Ondergetekende verzoekt hiermee te worden ingeschreven als lid van de OBN.
Bedrijfsnaam
Adres
Provincie		

Postcode / Plaats

Telefoon kantoor
Website

www.

E-mailadres
Directeur / eigenaar (1)		

Geboortedatum: 		Mobiel:

* Directeur / eigenaar (2)		

* Geboortedatum:		* Mobiel:

* Directeur / eigenaar (3)		

* Geboortedatum:		* Mobiel:

E-mailadres dir / eig (1)
* E-mailadres dir / eig (2)
* E-mailadres dir / eig (3)
* Factuuradres			
* E-mailadres (factuur)
Kvk nummer
*Naam Pensioenfonds (APG)		
*Certificaten
Werknemers in dienst

Aansluitnummer

      VCA*          VCA**          ISO         BRL         SEB
Ja

Nee

Aantal werknemers

Voorgaand boekjaar                 Jaar                                                  Omzet in Euro

     *VCA / VOL
in Fte
                                 excl. Btw      

Ondergetekende verklaart zich akkoord met:
 de Statuten, reglementen (Algemene voorwaarden) van de OBN
en onderschrijft haar doelstellingen en de middelen die worden ingezet
het AVG-beleid binnen de OBN

Verklaart dat zijn/ haar bedrijf:
actief is in de bestratingen als: wegenbouw, infra en/of hoveniersbedrijf  
een goede / positieve markt bekendheid geniet
niet in surseance of faillissement verkeert bedrijf is solvabel op het moment van ondertekening
dit formulier naar waarheid heeft ingevuld

Datum:

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Naam Directeur (1)

Naam Directeur (2)

Naam Directeur (3)

Als bijlage een kopie toevoegen van de navolgende documenten:
Kvk-uittreksel, de aangevinkte certificaten

* Alleen Invullen als dit invulveld
van toepassing is.

De vereniging waar
stratenmakers specialisten zijn
Waarom OBN?
Nederland kan niet zonder goede infrastructuur, dus ook niet zonder vakkundige stratenmakers,  hoogwaardige
toeleveranciers en opdrachtgevers. De OBN brengt daarom de hele keten van de bestratingsbranche bij elkaar,
want de verantwoordelijkheid voor goed straatwerk nemen we samen.
Kennisoverdracht

Ondersteuning

Kwaliteitskeurmerk

Samenwerking       Trainingen

Zekerheid

Vraag en aanbod van personeel

Vakmanschap

Samenwerking

Kwaliteit

Door het uitwisselen van ervaring en

Door samen te werken wordt de

Voor leden zijn vakwerk, gezondheid,

het volgen van trainingen zorgen wij

branche versterkt, hogere kwaliteit

veiligheid en innoveren voorwaarden

er met elkaar voor dat dit zo blijft.

geboden en het resultaat verbeterd.

voor een succesvolle toekomst

Toelating als lid OBN
 De lidmaatschapsaanvraag online indienen of per post zenden gericht aan het Verenigingsbestuur
van de Vereniging OBN, Postbus 411, 3400 AK, IJsselstein.
 Het Verenigingsbestuur OBN besluit binnen drie maanden na dagtekening van de aanvraag
over toelating en geeft de aanvrager hiervan schriftelijk kennis.
 Het Verenigingsbestuur OBN beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende normen:
a. wordt het wegenbouw-, infra-, hoveniers- en/of bestratingsbedrijf uitgeoefend;
b.is de aanvrager ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
c. is de aanvrager (met personeel) ingeschreven bij een pensioenfonds zoals APG ;
		d. heeft de aanvrager (met personeel) een verklaring omtrent zijn betalingsgedrag niet
ouder dan drie maanden, afgegeven door de Belastingdienst, kunnen overleggen;
e. is de aanvrager (met personeel) ten minste VCA*-gecertificeerd;
f. is de aanvrager (ondernemer zonder personeel) ten minste VOL-VCA-gecertificeerd;
g. bestaat er geen redelijke twijfel over de goede naam van de aanvrager, over
diens goede marktgedrag alsmede over diens solvabiliteit;
		

h. in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van
bovenstaande beslist het Verenigingsbestuur OBN.

Deelnamekosten OBN
Omzet

Contributie

Klasse

Van

Tot en met

1

€0

€ 100.000

€ 300

2

€ 100.001

€ 160.000

€ 475

3

€ 160,001

€ 350.000

€ 700

4

€ 350.001

€ 800.000

€ 900

5

€ 800.001

€ 1.600.000

€ 1.100

6

€ 1.600.001

€ 3.000.000

€ 1.275

7

> € 3.000.000

€ 1.450

