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Aanmeldingsformulier 2014 

Lidmaatschap PGP 

Persoonlijke gegevens 

Naam  

Voorletter (s)  

Voornaam  

Geslacht M  V  

Functie  

Afdeling  

Werk telefoon  

Mobiel telefoon  

E-mail adres  

Gemeente 

Naam  

Adresgegevens Gemeente 

Straat  

Postcode/Plaats  

Postbus   

Postcode/Plaats  

Factuuradres  

(indien afwijkend) 

 

Evt. referentie / 

inkoopnummer 

tbv factuur 

 

Opmerking / 

vragen 

 

Datum 

inschrijving 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

Betalingsvoorwaarden: 
 uw aanmelding (ook per Email) is bindend. 

Voor uw lidmaatschap mag u het o.a. het volgende verwachten: 
 korting op de diverse bijeenkomsten; 
 korting op opleidingen; 
 helpdesk 5 dagen per week tijdens kantooruren bereikbaar via nummer: 0343 - 562151; 
 toegang tot de afgesloten delen van de PGP website voor bijvoorbeeld verslagen van 

ledenbijeenkomsten en andere inhoudelijke kennis die de leden met elkaar willen delen; 
 periodieke nieuwsbrief over het PGP en actuele thema’s waarmee gemeenten zich in het 

kader van projectmatig werken bezig houden. 



 

 PLATFORM GEMEENTELIJK 

PROJECTMANAGEMENT  2 

   

 

 
 

Hoe bent u bij het PGP gekomen: 

 

 

Wilt u uw handtekening in het volgende vak zetten als u het eens bent met de 

betalingsvoorwaarden van PGP. 

Plaats ………………………. 

Datum .……………………… 

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden 
 uw aanmelding (ook per e-mail) is bindend. 

 

Lidmaatschap 

 de kosten van het lidmaatschap bedragen € 775,00 exclusief B.T.W. per jaar; 
 wanneer uw aanmelding door ons ontvangen is, ontvangt u een factuur; 
 het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd; 
 opzegging dient 2 maanden voor het einde van het lopende jaar schriftelijk te 

gebeuren. 
 
 

Annuleren bijeenkomsten  

 u kunt alleen per mail of schriftelijk annuleren; 
 u kunt kosteloos een vervanger sturen; 
 u kunt tot twee maanden voor de bijeenkomst kosteloos annuleren; 
 bij annulering tot vier weken voor de bijeenkomst betaalt u 50% van de 

inschrijfkosten; 
 bij annulering na vier weken voor de bijeenkomst bent u het volledige bedrag 

verschuldigd. 
 

 

 

Te versturen aan: 

PGP 

p/a Molenvliet 3, 3961 MT  WIJK BIJ DUURSTEDE 

of per e-mail: info@pgpm.nl 

 

Handtekening: 

 

 

 

Naam ondertekenaar in blokletters: _____________________________________________ 

 


