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Lees ook de ‘Vereisten en aanbevelingen lidmaatschap NOAB’ door alvorens tot uw aanvraag over te gaan.         
 
Naam kantoor : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam   : ………………………………………………………………………………………………………….  Man    Vrouw 

Voorletters  : ……………………… Roepnaam: …………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  : ……………………… Plaats: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel        : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Website  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : …………………………………………………………………………………………………… 

Aspirant m.i.v.  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Werkzaam :  in loondienst   zelfstandig   firmant   directeur/eigenaar 

Ondergetekende verzoekt het bestuur van NOAB hierbij de onderneming toe te laten als aspirant van de vereniging 
en verklaart zich door ondertekening van dit formulier akkoord met de kwalificatieprocedure zoals omschreven in 
het Reglement Kwalificering en Toelating NOAB. Hij/zij verplicht zich hiermede binnen de daarvoor bepaalde 
termijn te voldoen aan de in dit reglement gestelde eisen t.a.v. de inlevering van de gegevens voor het 
kwalificatiedossier. 

De aspirantstatus gaat in nadat de factuur inzake de jaarbijdrage is voldaan. U kunt ook aangeven dat uw factuur 
in vier gelijke termijnen geïncasseerd mag worden, middels onderstaand toestemmingsformulier in te vullen en te 
ondertekenen. Wij maken dan met u een incasseringsafspraak.  

Als aspirant geniet men de navolgende faciliteiten van gekwalificeerde leden: 
Onbeperkte toegang en gebruik van het Kenniscentrum, het forum, NKS (kwaliteitshandboek), het volledige 
educatieprogramma, gebruik relatiemail, gebruik telefonische helpdesk, NOAB Adviesgroep, toegang tot 
afdelingsvergaderingen en de jaarlijkse ledendag. Ook ontvangt men de digitale nieuwsbrieven en het magazine 
&GO.  

Het naar buiten uitdragen van het lidmaatschap door vermelding van ‘lid NOAB’ of vergelijkbaar en het gebruik van 
het NOAB logo, is uitsluitend voorhouden aan gekwalificeerde leden. 

NOAB verplicht zich om na ontvangst van de benodigde bescheiden een kwalificatieonderzoek met de aspirant in 
te plannen en binnen redelijke termijn de uitslag te rapporteren aan het bestuur. Het bestuur deelt de uitslag 
binnen twee maanden mee aan de aspirant. Mocht de uitslag luiden dat geen onvoorwaardelijke toelating tot het 
gekwalificeerd lidmaatschap mogelijk is, dan kan de aspirantstatus verlengd worden met maximaal twee jaar. Ook 
een hernieuwd kwalificatieonderzoek is, evenals het eerste onderzoek, voor rekening van NOAB. Bij een derde 
onderzoek kan NOAB de kosten van dat onderzoek in rekening brengen. 

De aspirant kan te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Echter, de eerste jaarcontributie komt te 
vervallen aan de vereniging. Gedeeltelijke creditering is alleen het eerste jaar niet mogelijk. Bij een eventuele 
verlenging van de aspirant status volgt bij opzegging creditering van de nog volgende maanden. 
 

 

https://www.noab.nl/openen-downloadbaar-bestand-prs/vereisten-en-aanbevelingen-lidmaatschap-2013
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De bijdrage Aspiranten 2022 bedraagt € 1.360,00 (excl. BTW) per jaar. Het jaar neemt aanvang op factuurdatum. 
Na afloop van het jaar vindt stilzwijgende verlenging plaats. Indien sprake is van een zogenaamd 
‘dubbellidmaatschap’ zoals verwoord in artikel 1 lid 5 van het reglement kwalificering en toelating, zal al naar 
gelang de juridische verhouding en presentatie naar buiten toe, sprake zijn van 50% of 75% korting op de jaarlijkse 
bijdrage c.q. contributie. Deze kortingsbedragen worden, naast de contributie, jaarlijks door de Ledenraad opnieuw 
vastgesteld. 

Plaats: …………………………………………  

Datum: ……………………………………….  Handtekening aanvrager: ………………………………………………………………. 

U kunt het ingevulde formulier scannen en mailen naar welkom@noab.nl of per post verzenden naar:  
NOAB, Postbus 2478, 5202CL ’s-Hertogenbosch.  

Doorlopende machtiging (SEPA) indien men in 4 termijnen wenst te betalen 

Inzake abonnement: Contributie NOAB / Bijdrage aspirant NOAB 

Gegevens Incassant: 
NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen)                
Rompertdreef 7, 5233 ED te ’s-Hertogenbosch / Postbus 2478, 5202 CL te ‘s-Hertogenbosch 
  
Bankrekeningnummer: NL 94 INGB 0669169803 
Incassant ID:   NL18ZZZ404132150000 
Kenmerk machtiging: AB…….  (indien nog niet bekend, wordt dit ingevuld door NOAB) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan NOAB om de doorlopende zakelijke incasso-opdrachten 
(zijnde de Contributie NOAB/Bijdrage aspirant NOAB) te sturen naar uw bank om het jaarbedrag in vier gelijke termijnen van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van NOAB. 
 
Ondergetekende 
Voor- en achternaam: …………………………….…………………………….…………………………….……………………….……………………… 

Adres   : …………………………….…………………………….…………………………….……………….……………………….……… 

Postcode/Plaats : …………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………… 

Debiteurnummer :  13…………………………….…………… (indien nog niet bekend, wordt dit ingevuld door NOAB) 

Bankgegevens ondergetekende: 

IBAN banknr.                NL…... ………. 0………………. 

BIC (Bank Identificatie): ……………………….……………. 

 
Plaats: …………………………………………  

Datum: ……………………………………….  Handtekening aanvrager: ………………………………………………………………. 

Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan: 
NOAB, Postbus 2478, 5202 CL, ’s-Hertogenbosch.  
Fax: 073-6140189  /  E-Mail: financieel@noab.nl   

mailto:welkom@noab.nl
mailto:financieel@noab.nl

