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INSCHRIJFFORMULIER 

Naam bedrijf     ------------------------------------------------------ 

Adres               ------------------------------------------------------ 

Postcode / Plaats    ------------------------------------------------------ 

Telefoon     ------------------------------------------------------ 

 

Factuur gegevens 

Naam bedrijf     ------------------------------------------------------ 

T.a.v.      ------------------------------------------------------ 

Adres               ------------------------------------------------------ 

Postcode / Plaats    ------------------------------------------------------ 

Telefoon     ------------------------------------------------------ 

E-mail adres van factuur-contact  ------------------------------------------------------ 

PO nummer nodig    ja / nee 

 

Hoofd contactpersoon 

Naam      ------------------------------------------------------ 

Functie      ------------------------------------------------------ 

Telefoon     ------------------------------------------------------ 

E-mail adres     ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Plaats  ---------------------------------- Naam  ---------------------------------- 

 

 

 

 

Datum:   -------/------/--------     Handtekening ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Ondertekend formulier graag terugmailen naar: info@bva.nl   

file:///C:/Users/Marion%20Moerman/Desktop/info@bva.nl
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Vul hier de contactgegevens in van de medewerkers van de marketing- en communicatieafdeling. Zij 

ontvangen dan onze nieuwsbrief en de uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.  

 

Voornaam en achternaam Functie E-mailadres 
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CONTRIBUTIEKLASSEN BVA 2021 

De hoogte van de bruto mediabestedingen (zoals deze door Nielsen worden geregistreerd) bepaalt de 

klasse waarin je als adverteerder valt. De contributiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van 

onderstaande klassen.  
 

 

Bruto mediabestedingen 

(volgens registratie van Nielsen) Bijdrage 

Klasse 1  € 0 - € 1.000.000  €       925  

Klasse 2 € 1.000.000 - € 2.500.000  €    2.250  

Klasse 3 € 2.500.000 - € 5.000.000  €    3.750  

Klasse 4 € 5.000.000 - € 10.000.000  €    4.750  

Klasse 5 € 10.000.000 - € 17.500.000  €    6.250  

Klasse 6 € 17.500.000 - € 30.000.000  €    8.250  

Klasse 7 € 30.000.000 - € 50.000.000  € 10.250  

Klasse 8 € 50.000.000 - € 75.000.000  € 13.500  

Klasse 9 € 75.000.000 - € 100.000.000  € 16.500  

Klasse 10 > € 100.000.000  € 19.750  

 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw.  

 

Het bepalen van de klasse gebeurt jaarlijks, automatisch, op basis van de bruto mediabestedingen van het 

voorafgaande jaar. Vanuit praktische overwegingen (zoals bijvoorbeeld het op tijd aanvragen van PO-

nummers voor de facturen) worden de bruto mediabestedingen in de periode Q4 2019 tot en met Q3 2020 

gebruikt. 
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VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP BVA 

 

Wie kunnen lid worden? 

Alle bedrijven in Nederland in hun rol van adverteerder en wier hoofdactiviteiten niet strijdig zijn met de belangen 

waarvoor de BVA gewoonlijk opkomt, kunnen lid worden van BVA bond van adverteerders. Het bestuur besluit over 

toelating.  

Het lidmaatschap van BVA is een bedrijfslidmaatschap en de individuele medewerkers komen in aanmerking voor de 

voordelen die het bedrijfslidmaatschap biedt.  

 

Contributie 

De contributie wordt vastgesteld door het bestuur volgens een daartoe opgemaakte klasse-indeling op basis van de 

bruto mediabestedingen. Treedt een lid toe na één juli van het lopende verenigingsjaar dan wordt voor dat jaar de 

helft van de contributie berekend.  

 

Verplichtingen 

BVA leden verplichten zich tot betaling van de jaarlijkse contributie en geven wijzigingen die zich binnen de 

organisatie voordoen welke van belang zijn voor het BVA-lidmaatschap, zoals een verhuizing, naamswijziging, fusie, 

nieuw contactpersoon, zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail door aan BVA. 

 

Beëindigen lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven aan BVA (Anthony Fokkerweg 1, 

1059 CM Amsterdam), uiterlijk zes maanden voor afloop van het verenigingsjaar. 

Een opzegging later in het jaar doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 

datum waartegen was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Na beëindiging van het lidmaatschap blijft het voormalige lid gedurende één jaar gebonden aan de besluiten van de 

vereniging die ten tijde van de beëindiging van het lidmaatschap gelden, behoudens door het bestuur te verlenen 

gehele of gedeeltelijke ontheffing. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Betaling van de facturen van BVA geschiedt binnen de op de factuur aangegeven termijn. Wanneer de debiteur na 

het verlopen van die termijn in gebreke blijft is hij van rechtswege in verzuim. Wanneer de factuur niet binnen de 

gestelde termijn is voldaan, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de betaling (administratieve kosten en 

rentekosten) voor rekening van de debiteur. 

 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen via mail 

info@bva.nl of telefonisch via 020 79 888 50. 
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