Aanmeldformulier
NVMT-lidmaatschap
NVMT lidmaatschap
Lid*
Partners*
Buitengewoon lid*

Persoonsgegevens

Aspirant/ student lid*
Belangstellend lid
Lid rechtspersonen

1e jaar na afstuderen*

**

Relatienummer KNGF (indien van toepassing):
Achternaam:
Voorletters:
Voornaam:
Geslacht:

m/v

Geboortedatum: . . / . . / . . . .

Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Bij aanvraag partnerlidmaatschap

Naam:

(gegevens partner invullen)

Relatienummer KNGF:

Partnerkorting berekenen bij

Naam:
Relatienummer KNGF

Je moet lid zijn van het KNGF om lid te kunnen worden van de NVMT. Als je nog geen lid bent van het KNGF meldt je dan
aan via www.mijnkngf.nl. Zie voor een toelichting de voorwaarden van het lidmaatschap.
** Vul alle persoonsgegevens in voor een goede administratieve afhandeling De NVMT voldoet bij het opvragen van gegevens
voor de leden aan de eisen van de AVG.
*

*

Gegevens werksituatie
Naam organisatie/ praktijk:
Functie:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:

Hierbij verklaar ik lid te worden van de NVMT

Handtekening

Datum: ……../……./ 20……..

Let op:
Het ingevulde formulier + kopie diploma of bewijs van deelname aan de opleiding manuele therapie (eventueel tegelijk
met aanmelding KNGF) kun je sturen naar:
NVMT t.a.v. secretariaat
Postbus 248
3800 AE Amersfoort.

Voorwaarden lidmaatschap NVMT
Lid

Aspirant/ student lid

Lid KNGF*

Lid KNGF*

Geregistreerd in het deelregister manueel therapeut van het

Een aspirant/student-lid dient ingeschreven te staan bij een

CKR of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

door de NVMT en KNGF erkende masteropleiding of anders
geformuleerd een masteropleiding die toegang geeft tot het

Partners

CKR-deelregister manuele therapie of het deelregister

Lid KNGF*

manuele therapie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Voor leden NVMT die met elkaar gehuwd zijn, een

en lid is in één van de categorieën van lidmaatschap van

geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract

het KNGF.

hebben gesloten.
Belangstellend lid
Buitengewoon lid

Niet werkzaam als fysiotherapeut, maar wel werkzaam in

Lid KNGF*

het vakgebied.

Niet geregistreerd in het deelregister manueel therapeut

Werkzaam als fysiotherapeut in het vakgebied,

van het CKR of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

maar niet in Nederland.
Lid rechtspersonen
Vertegenwoordiger van een instelling.

* Je moet lid zijn van het KNGF om lid te kunnen worden van de NVMT. Als je nog geen lid bent van het KNGF meldt je
dan aan via www.mijnkngf.nl

Contributie:
In onderstaand overzicht vindt u de kosten van het lidmaatschap NVMT per 1 januari 2019.
NVMT lidmaatschap

€ 227,00

Partners (beide lid NVMT)*

€ 410,00

Buitengewoon lidmaatschap /senior leden (niet werkzaam 60+)

€ 25,00

Aspirant/ student lid

€ 0,00

Belangstellende leden

€ 188,00

Leden rechtspersonen

€ 328,00

* dit houdt een partnerreductie in van € 44,00
Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.nvmt.nl.

Net afgestudeerd? Profiteer van 1 jaar verlenging van het gratis lidmaatschap.
Ben je afgestuurd dan kun het gratis aspirant/ student lidmaatschap 1 jaar verlengen. Je kunt hiervan gebruik maken indien
je dit binnen 3 maanden na het ontvangen van bewijs van afstuderen of uitgifte van het diploma aanvraagt. Het gratis
lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt het automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap.
Indien je besluit hier niet langer gebruik van te willen maken, verzoeken wij je dit uiterlijk 1 maand voor beëindiging aan ons
door te geven via ledenadministratie@kngf.nl. Kruis aan: 1e jaar na afstuderen.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
Manueel therapeuten kunnen zich ook inschrijven in het kwaliteitsregister van SKF en hebben zo ook de erkenning Manuele
Therapie van de zorgverzekeraars. Om lid te worden van de NVMT dient men statutair naast de inschrijving in het
kwaliteitsregister SKF ook lid te zijn van het KNGF.

