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Uitsluitend te gebruiken indien u geen vakgericht diploma bezit 

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 

E-mailadres

Correspondentieadres 

Postcode + Plaats: 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

dd-mm-jjjj

Ondergetekende: 
- Wenst zich als student aan te sluiten bij de Stichting BATC.
- Verplicht zich zijn/haar oefenwerkzaamheden te laten begeleiden door het opgegeven opleidingsinstituut..
- Verplicht zich te verbinden aan de door BATC opgelegde studenten collectieve klacht- en tuchtrecht.
- Verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten bij Balens.
- Ondergetekende verklaart dat hij/zij bekend is met het feit dat de dekking van de studentenpolis uitsluitend

geldig is voor de opleiding waar de student op dit moment mee bezig is.
- Gaat akkoord met betaling van facturen binnen 14 dagen.
- Het studentenlidmaatschap duurt maximaal 2 jaar
- Verplicht zich een behandelovereenkomst af te sluiten voor de behandeling (voorbeeld staat in het

therapeutenhuis)
- 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 een studenten aansluiting bij BATC geenszins rechten ontleend kunnen

worden aan vergoedingen bij zorgverzekeraars.
- Gaat akkoord met de jaarlijkse kosten van € 67,-

Plaats 

Voor akkoord

Naam

Datum  

Handtekening: 

Gelieve hier een echte 

pasfoto met de 

beeldzijde naar het 

papier te bevestigen 

d.m.v. een klein

stukje plakband

mailto:boekhouding@batc.nl
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Te volgen procedure: 

1. Vul pagina 1 van het aanmeldformulier volledig in en onderteken het.

2. Voeg alle op pagina 2 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 dossier.

4. Na betaling van uw factuur ontvangt u een welkomst e-mail met inlogcodes.

Mee te sturen stukken: 

Bij aanmelding dient u de volgende stukken mee te sturen: 

1. Een volledig ingevuld ondertekend aanmeldformulier.

2. Een losse pasfoto

3. Inschrijving bij een opleidingsinstituut met betaalbewijs van de te volgen opleiding.

4. Verwacht moment van het eindexamen

5. Een actueel Curriculum Vitae

6. Een kopie van uw legitimatiebewijs

Let er verder op dat… 

• U al deze stukken tegelijk instuurt

• Dat uw e-mailadres altijd bekend is bij ons

• Alleen vragen per e-mail sturen met aansluitnummer en telefoonnummer naar info@batc.nl

Extra voordelen: 

• U ontvangt bijna maandelijks een nieuwsbrief

• Wij kunnen u zodoende optimaal begeleiden in uw (toekomstige) praktijk

• Snelle verwerking bij opwaardering van uw therapeutenstatus

• Geen aansluitkosten bij opwaardering naar vakspecialist of Therapeut (voordeel € 75,- excl. btw)

• Uw status kunt u volgen op uw beveiligde pagina met eigen wachtwoord.

mailto:info@batc.nl
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