Spelregels NVP Collectief Lidmaatschap
Het collectief lidmaatschap van de NVP is mogelijk vanaf zes leden vanuit een organisatie. Een
korting op de contributie van het gewone lidmaatschap is dan van toepassing.
Gewoon NVP-lidmaatschap
Het “gewone lidmaatschap” is op persoonlijke titel. Alle leden worden met hun persoonlijke en
zakelijke gegevens opgenomen in de NVP-ledenadministratie. Het lidmaatschap is niet
overdraagbaar en kan dus niet omgezet worden van de ene persoon naar de andere persoon.
Ingangsdatum
Het collectief lidmaatschap kan elk gewenst moment van het contributiejaar ingaan voor de
nieuwe leden en wordt dan naar rato berekend. Voor personen uit de organisatie die al NVP-lid
zijn (tijdens de ingangsdatum van het collectief lidmaatschap) geldt dat ze omgezet worden naar
het collectief lidmaatschap. Pas per 1 januari van het volgende kalenderjaar is de korting van het
collectief lidmaatschap van toepassing.
NB. Een collectieve organisatie kan dus leden hebben die wel en leden die (nog) niet onder de
collectieve regeling vallen.
Contactpersoon
Voor het aan- en afmelden van leden binnen het collectief lidmaatschap is één contactpersoon
binnen uw organisatie aangewezen. Alle aan- en afmeldingen moeten via deze persoon lopen.
Factuuradres
De contributiefactuur wordt gezonden naar het opgegeven bedrijfsadres ter attentie van de
contactpersoon. Mogelijk onder vermelding van een order- of referentienummer.
Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar van januari t/m december. Opzeggen kan tot
1 maand voor het einde van het jaar.
Opzeggen kan alleen door de contactpersoon via mail. Men blijft lid tot en met het einde van het
lidmaatschapsjaar, derhalve is contributie verschuldigd.
NB een contactpersoon hoeft zelf geen lid te zijn.
Mutaties doorgeven
Mutaties van persoonlijke aard (verhuizing/ telefoonnummer / verzending Personeelbeleid ed.)
kunnen door de leden zelf in hun profiel op “Mijn NVP” op onze website worden doorgevoerd.
Totaaloverzicht
De contactpersoon ontvangt in oktober/november van NVP een overzicht welke leden
geregistreerd staan als lid binnen het collectief lidmaatschap. De contactpersoon heeft tot 1
december de tijd om wijzigingen door te geven. Dit overzicht wordt gebruikt voor de prolongatie
van het nieuwe contributiejaar. Het kortingspercentage wordt op basis van dit totaaloverzicht
bepaald. Wanneer gedurende het jaar nieuwe leden worden toegevoegd, dan ontvangt u voor
deze leden dezelfde staffelkorting. Ook wanneer u met het aantal leden in een hoger
kortingspercentage terecht zou komen.
Staffelkorting
Het kortingspercentage wordt vastgesteld aan de hand van het gecontroleerde totaaloverzicht.
De staffelkorting wordt als volgt berekend:
6 – 9 leden
: 10% korting
10 leden of meer : 25% korting
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