Ja, Ik word lid van Diavaria
N.B. U kunt ook een partnerlilidmaatschap op dit formulier opgeven, z.o.z.
HOOFD LIDMAATSCHAP
Naam:

……………………………………………………………………..……………………………………… M / V

Adres:

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

Postcode/Plaats:

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

Telefoonnr.:

…………………………………………………… Mobiel nr. : 06 – ………………………………………..

Geb. datum:

….…………………………..…………..............Voornaam:..................................................

E-mail adres:

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

Giro/Bank nr:

………………………………………….. t.n.v. ……………………………………….………………………….

Soort lidmaatschap: A. € 27,00 Hoofd lidmaatschap, incl. collectief lidmaatschap NVN
Ik ben: predialyse / dialyse HD / dialyse PD / transplantatie patiënt
anders, n.l.

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

Ik ben momenteel wel/geen lid van de NVN, zo ja: NVN lid nr.: ………………(doorhalen wat niet van toepassing is)
Ziekenhuis: LUMC / GHZ / Alrijne te ………………………………………………………..(doorhalen wat niet van toepassing is)
Datum:

…………………………………………….. Plaats: ……………………….……………………………………..

Handtekening:

N.B. Met uw handtekening gaat u akkoord met opname van deze persoons- en medische gegevens in het
ledenbestand van Diavaria en NVN.
Het lidmaatschap van Diavaria staat open voor nierpatiënten en partners van:
• LUMC (Leiden, Katwijk)
• Groene Hart Ziekenhuis (Gouda)
• Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden, Alphen aan den Rijn)
Voor iedereen geldt: lid worden van Diavaria loont!
Nadere informatie?
Secretariaat Diavaria, Paul Kentie
T 0172-416561, E info@diavaria.nl
Privacy bij Diavaria
Diavaria gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken deze slechts om onze activiteiten te kunnen
afstemmen op de behoeften van onze leden en hen indien wenselijk gericht te kunnen informeren over voor
hen relevante activiteiten. Omdat u als Diavaria lid ook (collectief) lid bent van de NVN, worden deze gegevens
ook in hun database opgenomen met hetzelfde doel. Met uw opgave voor het lidmaatschap geeft u
toestemming voor het hierboven omschreven gebruik.

OPSTUREN NAAR: DIAVARIA, p/a secretariaat, Klaverhof 17, 2403 XA Alphen a.d. Rijn.
N.B. Alles m.b.t. uw lidmaatschap van de NVN wordt door Diavaria met hen geregeld.

Z.O.Z.

PARTNER LIDMAATSCHAP
Naam:

……………………………………………………………………..……………………………………… M / V

Adres:

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

Postcode/Plaats:

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

Telefoonnr.:

…………………………………………………… Mobiel nr. : 06 – ………………………………………..

Geb. datum:

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

E-mail adres:

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

Giro/Bank nr:

………………………………………….. t.n.v. ……………………………………….………………………….

Soort lidmaatschap: B. € 13,50 * Partnerlidmaatschap, incl. collectief lidmaatschap NVN
Ik ben: partner/ ………………………………… van predialyse / dialyse HD / dialyse PD / transplantatie patiënt
anders, n.l.

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

Ik ben momenteel wel/geen lid van de NVN, zo ja: NVN lid nr.: ………………(doorhalen wat niet van toepassing is)
Ziekenhuis: LUMC / GHZ / Alrijne te ………………………………………………………..(doorhalen wat niet van toepassing is)
Datum:

…………………………………………….. Plaats: ……………………….……………………………………..

Handtekening:

N.B. Met uw handtekening gaat u akkoord met opname van deze persoons- en medische gegevens in het
ledenbestand van Diavaria en NVN.
Activiteiten
Kijk voor de activiteiten van Diavaria op de site www.diavaria.nl
U bent via Diavaria ook lid van de NVN, de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Deze organiseert o.a. ook
themadagen, een vakantiebeurs en andere activiteiten voor verschillende doelgroepen en geeft o.a. een blad
‘Wisselwerking’ uit. Tevens kunt u hier terecht voor individuele belangenbehartiging via STAP. Zie www.nvn.nl
Tip: maak ook meteen uw partner lid van Diavaria, dan kan ook die aan onze activiteiten én die van de NVN
meedoen. Dan heb je zo'n partnerlidmaatschap er sowieso al heel snel uit...
Uw contributie vergoed?
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van het lidmaatschap van een
patiëntenvereniging. Grote kans dus dat u uw contributie kunt declareren. Als lid van Diavaria bent u (een
enkele uitzondering daargelaten*) ook automatisch (collectief) lid van de NVN, de landelijke Nierpatiënten
Vereniging Nederland . Zo krijgt u dus eigenlijk twee voor de prijs van één en kunt u aan de activiteiten van
beide deelnemen. Kijk voor alle informatie over vergoedingen op www.zorgweb.nl of informeer bij uw eigen
ziektekostenverzekeraar. Ook altijd goed om te weten als u declareert: Diavaria wordt ondersteund door de
Nierstichting, is aangesloten bij de NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) én is ANBI erkend.
* N.B. Partnerlidmaatschap alleen mogelijk in combinatie met hoofdlidmaatschap. Dit bedrag geldt als
partnerleden op hetzelfde adres wonen als het hoofdlid. Is dit niet het geval dan betalen zij ook 27,00.

