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Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGEMEESTERS
(Terug te sturen per post ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer)

Ik, ondergetekende, ingeschreven bij het BIV onder het erkenningsnummer ……………………….
stel mijn kandidatuur als stagemeester.

I.

PERSOONS- EN KANTOORGEGEVENS

(meisjes) NAAM ………..……………………………………………………………………………………........
Voornamen …………………………………………………………………………………………….................
Geboorteplaats ………………………………..………………………... Geboortedatum ...../…../19............
Wettelijke woonplaats (domicilie)
Adres …..……………………………………………………………………………………………………….....
Postcode ……………
Tel. ….../…………..…...

Gemeente

………………………………………………...…….........................

Fax ..…./………….…….

GSM………../…….….…………..

Adres van de zetel van de hoofdvestiging
Naam kantoor / naam en vorm van de vennootschap……………………………………………………….…
Adres………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode ……………
Tel. ….../…………..…...

Gemeente

………………………………………………...……….....................

Fax ..…./………….…….

GSM………../…….….…………..

E-MAIL ………………………………….......................................................................................................

II.

BIJ DEZE VERKLAAR IK TE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN OM STAGEMEESTER TE WORDEN
1. Ik ben ten minste 4 jaar ingeschreven op het tableau van beoefenaars van het Instituut.
2. Ik oefen het beroep van vastgoedmakelaar uit als hoofdberoep.
3. Ik heb het beroep van vastgoedmakelaar gedurende 4 jaar als hoofdberoep uitgeoefend
voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving.
4. Ik heb een/geen definitieve disciplinaire sanctie van schorsing of schrapping opgelopen door
een van de Kamers (schrappen wat niet past).
Indien ja, welke………………………………………………………………………………………...…
Is deze het voorwerp geweest van eerherstel ? Ja/neen (schrappen wat niet past)
Desgevallend, datum van het eerherstel ?................................................................................
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5. Ik verklaar in regel te zijn met de bijdragen aan het Instituut en desgevallend met de hieraan
gerelateerde kosten.

III.

IK VOEG HIERBIJ DE VOLGENDE NODIGE DOCUMENTEN
1. Een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden.
2. Documenten welke bewijzen dat ik het beroep van vastgoedmakelaar uitoefen in hoofdberoep
en het als hoofdberoep gedurende 4 jaar voorafgaand aan huidige aanvraag uitoefende,
namelijk:
▪
een recent en volledig uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
▪
een recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen;
▪
de statuten van mijn vennootschap.
3. Het bewijs dat ik over een derdenrekening beschik, voor zover deze vereist is (enkel indien men uitsluitend
syndicusactiviteiten uitoefent, is een ‘derdenrekening’ niet vereist - art. 28 van de BIV-plichtenleer en de
richtlijn betreffende de derdenrekening van de vastgoedmakelaar).
4. Mijn activiteiten zijn voornamelijk toegespitst op (aankruisen)





Bemiddeling
Syndicus
Rentmeester
Eventuele andere activiteiten (bouwpromotor / vastgoedexpert / vastgoedhandelaar / enz.):
…………………………………….………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………….…………….……...

Voor waar en echt verklaard,
Gedaan te ……………………………...……. op ........../............/2018

Handtekening

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar wettelijke opdracht (Wet van 11 februari 2013,
Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007), algemeen belang en
gerechtvaardigd belang van het Instituut. Hierbij worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk. U heeft het recht om inzage te vragen in de
verwerkte gegevens, deze te laten aanpassen, en voor de niet-wettelijk verplichte gegevens een beperking van de verwerking of verwijdering van de
persoonsgegevens te vragen. U kan dit doen via mail naar info@biv.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen
aan iemand die er geen recht op heeft.
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail
naar dpo@biv.be. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer informatie vindt u in ons beleid op het vlak van gegevensverwerking op www.biv.be/privacy-policy.

