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

AANVRAAG TOT AFWIJKING OP ARTIKEL 17 VAN HET STAGEREGLEMENT
(Terug te sturen per post ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer)

Ik, ondergetekende, ingeschreven bij het BIV onder het erkenningsnummer ................................
vraag een afwijking om een extra stagiair te begeleiden.

I.

PERSOONS- EN KANTOORGEGEVENS
(meisjes) NAAM ...........................................................................................................................
Voornamen ………………………………………………………………………………………………..
Wettelijke woonplaats (domicilie)
Adres ...........................................................................................................................................
Postcode ……………
Gemeente …………………………………………...……...................
Tel. ….../…………..…...
Fax ..…./………….…….
GSM……../…….…...…….
Adres van de zetel van de hoofdvestiging
Naam kantoor / naam en vorm van de vennootschap………………………………………………..
Adres. ............................................................................................................................................
Postcode ……………
Gemeente ………………………………………………...……............
Tel. ….../…………..…...
Fax ..…./………….…….
GSM………../…….….…
E-MAIL …………………………………..........................................................................................

II.

IK VOEG HIERBIJ VOLGENDE INFORMATIE:
1. Aantal exploitatiezetels + aantal actieve BIV-makelaars in de onderneming (naam + BIV-nr.):
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………......
2. Gegevens over de reeds aanwezige stagiairs (naam + BIV-nr. + voorziene einddatum stage):
……………………………………………………………….………………………………………….…
………………………………………………………………………….………………………………….
3. Aard van de activiteiten van het kantoor:
……………………………………………………………….………………………………………….…
………………………………………………………………………….………………………………….

BIV - AFWIJKING ARTIKEL 17 VAN HET STAGEREGLEMENT / 2020 - pagina 2 / 2

4. Specifieke reden(en) waarom ik een extra stagiair wens te begeleiden:

…………………………………………………………………………………………………...
……………………..…………………………………………………………………………….
5. Naam van de toekomstige stagiair ………………..…………….………. (verplicht in te vullen).
Voor waar en echt verklaard, gedaan te ………………

..…………… op ........./............/2020
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.

