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Nota voor het inschrijvingsjaar 2018 
 
Betreft: Contributie deelname SHP-E(NL) 2018 
 
Geachte equitherapeut, beste deelnemer SHP‐E(NL),  
De jaarlijkse contributie als deelnemer van SHP‐E(NL) bedraagt voor 2017  
 
€ 170  
bij betaling voor 1 januari 2018 
  
€ 200  
bij betaling na 1 januari 2018  
 
De deadline voor het betalen van uw contributie is 31 januari 2017. Wanneer de contributie op 1 februari niet 
bijgeschreven is op de rekening van SHP‐E(NL) wordt de aanmaningsprocedure gestart. De aanmanings‐ resp. 
incassokosten zullen in rekening worden gebracht.  
 
Aangezien banktransacties rond het jaareinde vertraging kunnen oplopen vanwege de feestdagen, adviseren 
wij om tijdig te storten om de extra kosten te vermijden.  
Graag het bedrag onder vermelding van uw naam en ‘inschrijvingsgeld 2018’ overmaken op rekening van 
SHP‐E(NL): IBAN NL 52FVLB0225382849 BIC code: FVLBNL22  
Bank: van Lanschot 22.53.82.849  
 
Hoogachtend,  
S. Spasojevic , penningmeester  
Namens het bestuur SHP‐E(NL)  
 
 
 
Uittreksel uit het inschrijvingscontract ‐ voorwaarden inschrijving SHP‐E(NL)  
De inschrijving wordt voor elk volgend jaar verlengd indien geen afmelding per aangetekend schrijven (voorzien van 
naam en adres van de afzender op de envelop) is gebeurd, geadresseerd aan de SHP‐E(NL) ledenadministratie voor 1 
september van het voorafgaande jaar. Het actuele inschrijvingsgeld dient voor 1 januari te zijn bijgeschreven op de 
rekening van SHP‐E(NL). De nota voor het actuele inschrijvingsgeld voor het volgende kalenderjaar is vanaf 1 oktober 
op de website SHP‐E(NL) te vinden en wordt aan de via de mailinglijst ingeschreven leden rondgestuurd. Elke 
ingeschreven equitherapeut is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit en correctheid van zijn adresgegevens en 
voor de tijdige storting van het inschrijvingsgeld.  
Ingeschreven equitherapeuten die gecertificeerd of tijdelijk geregistreerd zijn, kunnen gebruikmaken van een eigen 
subpagina op de homepage van SHP‐E(NL) voor het publiceren van hun praktijkinformatie voor verwijzers en 
cliënten. Zij kunnen verder gebruikmaken van alle diensten van SHP‐E(NL). 
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