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Wij verzoeken u onderstaand formulier op de pc in te vullen, op te slaan en af te 
drukken. De GROEN omrande velden zijn verplicht om in te vullen

Dhr Mevr svp selecteren wat van toepassing is 

Voorletters 

Voornaam/voornamen
zie paspoort

Achternaam en
meisjesnaam

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam praktijk 

Praktijk adres 

Postcode +Plaats 

Telefoonnr. Praktijk 

E-mailadres

Website 

Correspondentieadres 

Postcode +Plaats: 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

Gelieve hier een echte 

pasfoto met de 

beeldzijde naar het 

papier te bevestigen 

d.m.v. een klein

stukje plakband
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dd-mm-jjjj



BATC aanmeldformulier pagina 2 

Aanmeldformulier 2/3
BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Ondergetekende: 

- Wenst zich aan te sluiten bij de Stichting BATC.
- Verplicht zich zijn/haar werkvorm(en) richting cliënten te communiceren als onlosmakelijk onderdeel van de vijf

natuurgerichte principes.
- Verplicht zich te profileren als Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeut.

- Verplicht zich te verbinden aan de door BATC opgelegde collectieve klacht- en tuchtrecht.
- Verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten.
- Geeft toestemming met voor- en achternaam vermeld te worden op de website van de BATC (let op wij vermelden

geen praktijknamen op onze website).
- Gaat akkoord met betaling van facturen binnen 14 dagen.

- Weet dat opzegging van de aansluiting twee maanden voor start van het nieuwe aansluitjaar door middel van een
ondertekende brief per e-mail aan boekhouding@batc.nl verzonden dient te worden.

- Is op de hoogte van het feit dat bij aansluiting bij BATC geenszins rechten ontleend kunnen worden aan
vergoedingen bij zorgverzekeraars.

- Gaat akkoord met de onderstaande éénmalige en jaarlijkse kosten (alle kosten exclusief btw).
Deze kosten zijn exclusief de verplichte visitatie (zie www.kbnt.nl) die binnen drie jaar na aansluiting plaatsvindt en
daarna elke vijf jaar. Dit in verband met de rechten die hieraan worden ontleend bij klacht- en tuchtrecht, BAV,
belasting en zorgverzekeraars.

€   75,00
€ 125,00
€   17,50

€ 217,50 

€ 260,00
€ 150,00
€   95,00

€  410,00
€  355,00

Eénmalige kosten

Aanmeldkosten
Dossieropbouw, Toetsing en Wkkgz tot 01-01-2018 
Aanmaakkosten Muurschildje

Totaal éénmalige kosten 

Jaarlijkse kosten

BATC jaarbijdrage 12 maanden
Beroepstitel met mogelijke aanspraak op vergoedingen   
Beroepstitel zonder aanspraak op vergoedingen 

Totaal jaarlijks (bij toelating)
       óf 

Voor akkoord:

Naam

Datum

Plaats 

Handtekening

mailto:boekhouding@batc.nl


BATC aanmeldformulier pagina 3 

1. Vul beide pagina’s van het aanmeldformulier volledig in

2. Voeg alle op pagina 3 gevraagde stukken toe en verzend het geheel per post naar:
Stichting BATC
t.a.v. Kwaliteitsbeheer
Rietgorsstraat 21
1602 PS Enkhuizen

3. De door u toegezonden stukken vormen samen de basis van uw beroepsdossier. Mocht er naar aanleiding
van deze stukken twijfel ontstaan over de mogelijkheden tot toelating, zal er contact met u worden opgenomen
voor een telefonisch toelatingsgesprek.

4. Indien u wordt toegelaten, ontvangt u een factuur en na betaling ontvangt u een welkomst e-mail, een licentie,
de consumentenfolders en een muurschildje.

Mee te sturen stukken: 

Wanneer u zich aanmeldt bij BATC dient u de volgende stukken mee te sturen: 

1. Een volledig ingevuld ondertekend aanmeldformulier.
2. Een losse pasfoto.
3. Een overzicht waarin u aan de hand van uw opleidingen en cursussen aangeeft hoeveel studie contacturen 

u hebt gevolgd. Per principe hanteren wij de norm van +/- 80 lesuren om u te kwalificeren als Paramedisch 
Natuurgeneeskundig Therapeut.

4. Een actueel Curriculum Vitae
5. Een kopie van uw legitimatiebewijs
6. Kopie diploma's van alle gevolgde opleiding(en)
7. Kopie certificaten gevolgde cursussen (zorg gerelateerd)
8. Kopie Kamer van Koophandel met alleen vermelding Natuurgeneeskundige Praktijk, geen disciplines/

werkvormen vermelden
9. Een omschrijving van uw werkzaamheden in uw praktijk geschreven vanuit de vijf natuurgerichte principes

10. Een omschrijving van door u toe te passen werkvormen.
11. Een omschrijving van door u toe te passen diagnosevormen 

Let er verder op dat… 

 U al deze stukken tegelijk instuurt
 Op ieder document zoals diploma's en certificaten ten minste ook uw naam op de achterzijde vermeld staat

 De verwerkingstijd 4 weken bedraagt.
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