LIDNUMMER:

AANVRAAG
HISWA-LIDMAATSCHAP
Naam bedrijf/organisatie
Eventuele handelsnaam conform KvK
Adres vestiging
Postcode

Plaats

Postbus

Postcode

Plaats

Telefoon		

Fax

 Directeur  Eigenaar

M V

Contactpersoon voor HISWA Vereniging

M V

Mobiele telefoon
E-mail
Website
Lidmaatschap (voor de voorwaarden zie contributieregeling)
 Lidmaatschap zonder korting
 Lidmaatschap met korting

 Moedermaatschappij met dochteronderneming(en):
 Moeder geen activiteiten in de watersportindustrie
 Moeder wel activiteiten in de watersportindustrie

 Hoofdvestiging met filiaal

Er vindt geen stapeling van korting plaats.
Tevens deelnemer van:
 CWO
 RECRON
Bedrijfs W.A. verzekerd?

 Blauwe Vlag
 ja

 nee

Maatschappij

Welke CAO past u toe?
Dossiernummer(s) inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel
Aantal werkzame personen in de watersport, exclusief 1 directeur/eigenaar
NB. Parttimers doortellen tot fulltimers in uren, het cijfer achter de komma vervalt.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van het lidmaatschap van HISWA Vereniging waaronder
het verplicht hanteren van de van toepassing zijnde HISWA Algemene Voorwaarden, de bijgevoegde ledenbindende besluiten en het in
bruikleen nemen van het HISWA-schild. Voor opzegging van het HISWA-lidmaatschap geldt een opzegtermijn van drie maanden voor elk
kalenderjaar. Het kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Plaats

Datum

Handtekening directeur/eigenaar
(tekenbevoegd volgens KvK)

Firmastempel

			

Vult u s.v.p. uw bedrijfsactiviteiten ook in? Z.O.Z.

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Op basis van uw hoofdactiviteit delen wij u in een van de HISWA afdelingen en/of een van de HISWA bedrijfsgroepen
in. Uw activiteiten worden gebruikt voor communicatie-uitingen van HISWA Vereniging richting de markt, bijvoorbeeld
op www.hiswa.nl. Geeft u door middel van een H de hoofdactiviteit weer en met een N de nevenactiviteiten.
Uw hoofdactiviteit is tevens bepalend voor eventuele toelatingscriteria voor uw bedrijf.
BEDRIJFSGROEP ARCHITECTEN

		

Technische installateurs/adviseurs

		

		

Timmerwerk/timmerwerven/interieurbouw

		

Demontage bedrijven

Architecten/ontwerpers

BEDRIJFSGROEP DEALERS EN DETAILHANDEL

		

Dealers motoren

BEDRIJFSGROEP TOELEVERANCIERS

		

Dealers pleziervaartuigen

		

Importeurs/producenten accessoires

		

Detailhandel watersportartikelen

		

Importeurs/producenten duikmateriaal

		

Detailhandel ski-, surf- en kite materiaal

		

Importeurs/producenten hengelsportmateriaal

		

Detailhandel duikmateriaal

		

Detailhandel hengelsport

Importeurs/producenten elektronica
		

Importeurs/producenten kleding en schoeisel

		

Importeurs/producenten surf- en skimateriaal

BEDRIJFSGROEP EXPERTS (HQYS)

Importeurs/producenten verf/lak/olie

		

Importeurs/producenten mast/touw/verstaging

Experts/taxateurs
		

Toelevering jachtbouw algemeen

IMPORTEURS MOTOREN

		

Toelevering jachthavens

		

		

Toelevering watersport algemeen/dienstverlening

		

Transport schepen/trailerbouwers

		

Overige diensten

Importeurs motoren

BEDRIJFSGROEP IMPORTEURS PLEZIERVAARTUIGEN

		

Importeurs jachten

		

Importeurs open boten

BEDRIJFSGROEP VERHUUR PLEZIERVAARTUIGEN

		

Verhuur (met bemanning)

BEDRIJFSGROEP JACHTBOUW

		

Verhuur (zonder bemanning)

		

Casco bouwers

		

Traditionele verhuur/Zeilende beroepsvaart

		

Jachtwerven (nieuwbouw)

		

Verhuurbemiddeling binnenland

		

Verhuurbemiddeling buitenland

BEDRIJFSGROEP JACHTHAVENS EN STALLING

		

Havens

BEDRIJFSGROEP WATERSPORT OPLEIDINGEN

		

Horeca/campings

		

Zeilopleidingen

		

Schiphuizen

		

Vaaropleidingen

		

Winterstalling op de wal binnen

		

Ski- surf- en kite scholen

		

Winterstalling op de wal buiten

		

Duikscholen

		

Hengelsport opleidingen

BEDRIJFSGROEP MAKELAARS (HQYB)

		

Makelaars/bemiddelaars

BEDRIJFSGROEP ZEILMAKERS, TUIGERS EN STOFFERING

		

Scheepsstoffering

BEDRIJFSGROEP JACHTSERVICE

		

Tuigerijen

		

Jachtschilders

		

Zeilmakers

		

Jachtwerven (reparatie)

Zeilwasserijen

