NEDERLANDSE

ORDE

VAN

UITVINDERS

NOVU AANMELDINGSFORMULIER 2017 HERFSTACTIE
LID / ABONNEE
Ondergetekende,
naam
evt. titel en voorletters
adres
postcode en plaats
telefoon (privé)
fax (privé)

: _______________________________________________________________
: __________________________
roepnaam: _________________________
: _______________________________________________________________
: _______________________________________________________________
: __________________________
GSM: __________________________
: __________________________
E-mail: ___________________________

geboortedatum

: __________________________

werkzaam bij
adres
postcode en plaats
telefoon (bedrijf)
fax (bedrijf)

: _______________________________________________________________
: _______________________________________________________________
: _______________________________________________________________
: __________________________
: __________________________

opleiding
functie(s)
vakgebied(en)

: _______________________________________________________________
: _______________________________________________________________
: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
interessegebied(en)
: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
evt. octrooi(en)
: _______________________________________________________________
evt. modelregistratie(s) : _______________________________________________________________
opmerkingen
: Herfstactie / lidmaatschap t/m 31 december 2017
privé lidmaatschap voor € 125 (i.p.v. € 165)
en bedrijfsleden t/m 5 medewerkers: € 125 (i.p.v. 165)
- deze actie is geldig tot 1 november 2017 door wie/wat bent u bij de NOVU terecht gekomen: __________________________________________
geeft zich hierbij op als : 0 lid (privé persoon)
0 lid (bij bedrijf t/m 5 medewerkers)
0 lid (bij bedrijf 6 - 50 medewerkers)
0 lid (bij bedrijf > 50 medewerkers)
0 abonnee "Vindingrijk"
0 student lid (leeftijd max. 25 jaar)

lidmaatschap
lidmaatschap
lidmaatschap
lidmaatschap
abonnement
lidmaatschap

€ 125
€ 125
€ 275
€ 375
€ 40
€ 55

t/m 31 dec 2017
t/m 31 dec 2017
t/m 31 dec 2017
t/m 31 dec 2017
t/m 31 dec 2017
t/m 31 dec 2017

In alle gevallen ontvangt u het verenigingsblad Vindingrijk.
Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier ontvangt u binnen twee weken een
bevestigingsbrief met lidnummer en een factuur van de contributie. Uw lidmaatschap of abonnement gaat in na de betaling.
Verlenging vindt jaarlijks automatisch plaats, tenzij u uiterlijk één maand vóór
het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk heeft opgezegd.
Ondergetekende gaat tevens akkoord met pagina 2 van dit formulier. (S.v.p. ook
pagina 2 afdrukken en paraferen)
datum : ________________________ handtekening : ________________________
Terugsturen aan: NOVU, t.a.v. ledenadministratie, Grebbeberglaan 15, 3527 VX, Utrecht,
of stuur een scan (of leesbare foto met uw mobiel) aan: info@novu.nl.
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Doelstelling NOVU volgens Art 2. van de statuten
Het behartigen van de belangen van leden die een (uit)vinding hebben gedaan, daarbij
onder (uit)vinding te verstaan: elke vinding die op professionele wijze een bijdrage kan
leveren aan het ontstaan van nieuwe producten of nieuwe technieken die in een behoefte
voorzien, of het zodanig bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van deze ontwerpen en
technieken dat zij een bijdrage leveren aan het innovatieproces. Voorlichting, andere
informatievoorziening en netwerkvorming worden daarbij beschouwd als potentieel
werkterrein van de Vereniging.
Integriteitscode volgens Art. 2 Huishoudelijk reglement (vastgesteld ALV 22-04-2016)
Van alle leden van de NOVU wordt geëist dat hij (voor hij tevens “zij” lezen)
betrouwbaar is:
- dat hij informatie van collega-uitvinders, bedrijven enz. niet zal misbruiken;
- dat hij de belangen van andere uitvinders, bedrijven, enz. zal respecteren;
- dat hij gemaakte afspraken respecteert en nakomt;
- dat hij zijn medeleden -waar mogelijk- zal helpen, zowel in het persoonlijke als het
zakelijke vlak;
- dat hij de doelstelling van de NOVU, en de wijze waarop de NOVU deze doelstelling
tracht waar te maken (artikelen 2 en 3 van de Statuten) op generlei wijze zal schaden
of in gevaar brengen;
- dat hij, in geval van een conflict met een collega-lid betreffende een uitvinding,
gehouden is het conflict eerst voor te leggen aan de Geschillencommissie van de
NOVU, die een voor partijen bindende uitspraak zal doen, alvorens gebruik te maken
van het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter;
- dat hij niet op onbehoorlijke wijze een ander lid zal beconcurreren;
- dat hij niet op onbehoorlijke wijze zal profiteren van de uitvinding van een ander of
diens rechten op die uitvinding;
- dat hij zich niet denigrerend zal uitlaten over een ander lid, donateurs of
medewerkers van de NOVU;
- dat hij in publicaties door of namens hem ten eigen behoeve gevoerd, zal afzien van
onjuiste of onware beweringen;
- dat hij niet in strijd zal handelen met de statuten, het huishoudelijk reglement of
besluiten van het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering;
- dat hij niet dan met toestemming van het bestuur van de NOVU gegevens die alleen
toegankelijk zijn voor leden, zal gebruiken om daarmee voordeel te behalen van
welke aard dan ook;
- dat hij het ledenbestand van de NOVU niet zelfstandig, uit hoofde van beroep, functie
of hobby, zal gebruiken om daarmee voordeel te behalen van welke aard dan ook.
Van een lid dat naar het oordeel van een meerderheid van de Bestuursleden niet voldoet
aan de eisen als hiervoor omschreven, zal conform het bepaalde in artikel 7 sub 3. van de
statuten onmiddellijk het lidmaatschap worden beëindigd, zonder dat restitutie van reeds
betaalde contributie voor het lopende verenigingsjaar zal plaatsvinden. Daarnaast behoudt
het Bestuur van de NOVU zich het recht voor een lid onmiddellijk te royeren als diens
gedragingen van zodanige aard zijn dat deze ernstig schade toebrengen aan de NOVU dan
wel aan haar leden, al dan niet individueel en/of aan relaties van de NOVU, en voortzetting
van het lidmaatschap in alle redelijkheid van de NOVU niet kan en mag worden gevergd.
paraaf : ________________________

pag. 2/2

