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Persoonsgegevens
o De heer

o Mevrouw

_______________________________________________________________________________________
Voornaam

Initialen

Achternaam

_______________________________________________________________________________________
Titel(s)

Geboortedatum

Bedrijfsgegevens

_______________________________________________________________________________________
Bedrijfsnaam

_______________________________________________________________________________________
E-mail

Website			

_______________________________________________________________________________________
Vaste telefoon

Mobiele telefoon						

_______________________________________________________________________________________
Straat

Postcode/plaats

Factuuradres (indien anders dan vermeld onder bedrijfsgegevens)

_______________________________________________________________________________________
Bedrijfsnaam

_______________________________________________________________________________________
Straat/Postadres

Postcode/plaats

_______________________________________________________________________________________
Extra informatie

Referentie (Naam, Bedrijf) __________________________________________________________________________
Een referent is een bestaand lid van TMA Nederland, buiten uw eigen bedrijf. Indien u geen referent voor handen heeft, neem dan contact op met secretariaat.

Grootte van uw bedriif
o ZZP-er
o Micro onderneming

<10 werknemers

o Kleine onderneming

<50 werknemers

o Middelgrote onderneming

<250 werknemers

o Grote onderneming

>250 werknemers

Lidmaatschap - kosten
Het lidmaatschap van TMA Nederland is een persoonlijk lidmaatschap en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
o Standaard lidmaatschap: kosten per jaar €200,00 ex BTW
o Academisch lidmaatschap: kosten per jaar €85,00 ex BTW
U ontvangt een factuur zodra uw lidmaatschapsaanvraag is goedgekeurd door het bestuur.
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Informatie over uw professie
Voor de (online) ledenlijst van TMA Nederland/Global is een goed overzicht van de kennis en kunde van onze leden cruciaal. Wilt u
zo vriendelijk zijn het onderstaande overzicht zo nauwkeurig mogelijk in te vullen?
Primary Occupation (check one)
o
o
o
o

Academic
Accountant
Appraiser
Asset Based Lender

o
o
o
o

Attorney at law
Auctioneer
Banker
Consultant/Practitioner

o
o
o
o

Forensic Accountant
Forensic Investigator
Insolvency practitioner
Insurer

o Interim/Crisis Manager
o Investor
o Other __________________

Specialisations (check all that apply)
o Bankruptcies
o Evaluations
o Liquidations

o Mergers/Acquisitions
o Private Equity
o Receiverships

o Strategic Planning
o Trustee
o Turnarounds/Restructurings

o Valuations/Appraisals
o Workouts/Recoveries
o Other __________________

Industry (check all that apply)
o A
 dvertising/Marketing/
Branding
o Aerospace/Defense
o Agriculture
o Automotive
o Banking/Finance
o Construction
o Consumer Products/Goods

o
o
o
o
o
o
o
o

Distribution
Entertainment
Energy/Fuel
Environmental
Food/Beverage
Health care
Hospitality/Hotels/Resorts
Insurance

o
o
o
o
o
o
o
o

Internet/E-Commerce
Manufacturing/Industrial
Medical/Pharmaceutical
Non-Profit
Publishing/Media
Real Estate
Retail
Restructuring Service

o
o
o
o
o
o
o

T
 echnology
Telecommunications
Textiles/Apparel
Transportation
Utilities
Wholesale
Other __________________

Adresgegevens
In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging worden uw (bedrijfs-)gegevens bekend gemaakt in de (online) ledenlijst
van TMA Nederland/Global. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Beeldmateriaal
In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging worden er tijdens bijeenkomsten soms foto’s en/of video’s gemaakt. Deze
kunnen op een later tijdstip gebruikt worden op de social media platforms van TMA Nederland. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u
contact opnemen met het secretariaat.
Beeldmerk TMA Nederland
Het is de leden van TMA Nederland toegestaan om in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf melding te maken van
het feit dat zij lid zijn van TMA Nederland. Het juiste logo, dat gebruikt mag worden voor plaatsing op social media, businesscards,
briefpapier en e-mails kan worden opgevraagd bij het secretariaat. Het Bestuur van TMA Nederland behoudt zich het recht voor om
in individuele gevallen deze toestemming in te trekken c.q. te onthouden in het geval het Bestuur van oordeel is dat ten onrechte
gebruik c.q. misbruik wordt gemaakt van het beeldmerk van TMA Nederland.
Lidmaatschap - aanvraag insturen
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur het mét een goede profielfoto per e-mail naar het secretariaat:
secretariaat@tma-nederland.nl. Hierna wordt uw aanvraag ter beoordeling doorgestuurd naar het bestuur van TMA Nederland.
Richtlijnen en principes
Door het indienen van een lidmaatschapsaanvraag bevestigt u dat u de richtlijnen en principes van TMA Nederland heeft gelezen en
hiermee akkoord gaat.
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