Aanvraagformulier voor lidmaatschap RAI Vereniging
Application form for membership of the RAI Association

1. Naam bedrijf / Company’s name

2. Adres / address
Postcode, woonplaats / postal code, town
Postbus, postcode / P.O. Box
Telefoon / Telephone
Fax
Email
Website

3. Heeft het bedrijf filialen, en zo ja, in welke plaats(en)?
Does the company has branches and, if so in which
town(s)?

4. Aard van het bedrijf / Nature of business
Fabricage (merk en artikel)
Manufacture (brand and article)
(Alleen)importschap van (artikelen en fabrikanten)
(Sole) importer of (articles)
(Alleen)agentschap van (naam buitenlandse fabrikant) /
(Sole) agency of (name of foreign manufacturer)
Grossier in / Wholesaler in
Grossier met werkplaats (specialisatie)/
Wholesaler with workshop (specialisation)
Technisch specialist (specialisatie) /
Technical specialist (specialisation)

5. Welke categorieën afnemers heeft het bedrijf?
What categories of customers does the company have?

6. Werkgelegenheid (incl. eventuele filialen)
Workforce (incl. branches)
In directie, verkoop en administratie
Jobs in management, sales, administration
In magazijn, werkplaats, expeditie, e.d.
Jobs in warehouse, workshop, forwarding
Totaal aantal werknemers
Total number of employees

7. Is het bedrijf uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam in
deze sector?
Does the company work mainly or exclusively in this
sector?
Zo nee, in welke andere branches wordt gewerkt? If not, in
what other sectors does it work?
Tot welke branche behoort de belangrijkste activiteit van de
onderneming?
To which sector does the main activity of
the company belong?

8. Financiën / Finance
Wat was de omzet in het laatste boekjaar van de voor het RAI
lidmaatschap relevante producten?
What was the turnover of last year in for the membership of
the RAI Association relevant products?
Wij verzoeken u dit formulier, met een recent uittreksel uit
het Handelsregister, terug te zenden naar:
We kindly request you to return this form, together with a
recent certificate from the trade register, to:
RAI Vereniging
T.a.v. Marianne Kremer
Postbus 74800
1070 DM AMSTERDAM

Plaats en datum:
Place and date:
………………………………………………..

Handtekening:
Signature
………………………………………………..

RAI Association
attn. Marianne Kremer
P. O. Box 74800
1070 DM AMSTERDAM
The Netherlands

Naam ondertekenaar
(in hoofdletters):
Name signer
(in capitals):

E-mail: m.kremer@raivereniging.nl

………………………………………………..

