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Aanvraagformulier lidmaatschap 
 

  Gaarne dit formulier terugzenden aan: 
Secretariaat AIPPI Nederland - per e-mail secretariaat@aippi.nl 
Of per post: Lodewijk de Vromestraat 25, NL-3962 VG Wijk bij Duurstede 

 
  De kosten voor het lidmaatschap bedragen in 2022 € 200,00 (afdracht aan AIPPI International is CHF 

190). 
 

  Leden jonger dan 35 jaar betalen € 90,00 (afdracht aan AIPPI International is CHF 95). 
 

  Leden werkzaam bij de rechterlijke macht en octrooiverlenende instanties en academici betalen 
€135,00 (afdracht aan AIPPI International is CHF 95). 

 
  Organisaties die zich niet richten op dienstverlening op het gebied van IE hebben de mogelijkheid 

begunstiger te worden. De kosten voor een begunstiger zijn € 440,00. Twee afgevaardigden van 
de begunstiger kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VIE en worden als lid aangemeld 
van de internationale vereniging. (afdracht aan AIPPI International is CHF 380). 

 
  Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te 

gebeuren. 
 

  Nadere informatie over AIPPI Nederland en het lidmaatschap kunt u vinden op www.aippi.nl 
 
 

 
Ondergetekende : 

 
Achternaam : 

 

 
Voornaam: Voorletter(s) : 

Titel: 

Organisatie : 

Adres : 

Postcode Plaats: 

Land: 

Telefoon: 
 

 
e-mail: Website: 

Geboortedatum: (alleen invullen indien u wilt registreren als junior lid) 
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pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)
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Aanvraagformulier lidmaatschap (vervolg) 
 

 
verzoekt hiermee te worden ingeschreven als lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom. 

Categorie: 

□ Advocatuur 
 

□ Octrooi- en merkenbureaus 
 

□ Industrie 
 

□ Overheid 
 

□ Octrooiverlenende instanties 
 

□ Rechterlijke macht 
 

□ Academici 
 

□ Overige 
 

 
 

Leden van de VIE / AIPPI Nederland zijn automatisch lid van AIPPI International. Voor meer 
informatie zie https://aippi.org 
 
□ Ik ga akkoord met het opnemen van de hierboven vermelde gegevens in de 
 ledenadministratie van de VIE / AIPPI Nederland 
 
□ Ik ga tevens akkoord met het opnemen van de hierboven vermelde gegevens in de 
 Membership Database van AIPPI International (zie https://aippi.org) 
 
 
 
De VIE / AIPPI Nederland verwerkt de door u verstrekte persoonsgegeven volgens de AVG. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen aan  secretariaat@aippi.nl 

 
 
 
 
 

Plaats : Datum : 
 
 
 

 
Handtekening : 
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