NIKON PROFESSIONAL SERVICES LIDMAATSCHAPSAANVRAAG
Belangrijke informatie: lees dit eerst
Nikon Netherlands biedt beroepsfotografen, die in het bezit zijn van professionele Nikon apparatuur, de
mogelijkheid om lid te worden van Nikon Professional Services. Met dit lidmaatschap heeft u toegang tot een
scala van vakgerichte diensten. Vul onderstaand formulier in en stuur deze, begeleid met voldoende bewijs
waaruit blijkt dat fotografie uw hoofdinkomstenbron is, en stuur deze per e-mail aan nps.nl@nikon.com of per
post aan: Nikon Netherlands, Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam.
Let op: Leest u a.u.b. voor het insturen van deze lidmaatschapsaanvraag de NPS-lidmaatschapsvoorwaarden
voor het NPS-lidmaatschap en het daarmee verbonden NPS Global.

Algemene gegevens
Dhr.

Mevr.

Titel:

Geslacht: M

V

Bedrijfsnaam (indien beschikbaar):
Achternaam:

Voornaam (-namen):

Adres :

PC + Woonplaats:

Land:

Geboortedatum:

Mobiel:

Telefoon:

E-mail:

Website:

BTW nummer:

Functie:

Positie:

Eigenaar/directeur

Bedrijfstype:

Beeldbank
Freelance

Medewerker

Freelance

Dagblad

Persbureau

Maand- / Weekblad

Online magazine

Opleiding

Andere online-publicaties

(Semi-) Overheid

Andere _____

Specialisatie (Twee belangrijkste aankruisen)
Reclame

Reportage / Nieuws

Kunst / Entertainment

Catalogi

Sociaal / Huwelijk / PR

Sport

Natuur

(Binnenhuis-) Architectuur

Reizen / Landschap

Video

Studio / Still Life

Mode

Militair/ Politie

Nautisch / Onderwater

Lokaal

Nationaal

Werkgebied:

Andere:
Internationaal

Nikon wederverkoper
Bent u klant bij een Nikon wederverkoper?
Naam: _________________________________________________

Plaats:______________________________________________

Nikon Service Point
Bent u klant bij een Nikon Service Point?
Naam: _________________________________________________

Plaats:______________________________________________

Nikon Netherlands, Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Telefoon:
020-7099130, www.nikon.nl, E-Mail: nps.nl@nikon.com

NIKON PROFESSIONAL SERVICES LIDMAATSCHAPSAANVRAAG
Nikon apparatuur
Vul hier uw voor NPS gekwalificeerde producten in: (twee professionele camera’s en drie professionele objectieven)
Productnaam/camera omschrijving

Seriennummer

Aankoopdatum
(MM/JJJJ)*

Bedrijfs (BE)- of persoonlijk
eigendom (PE)

Productnaam/objectief omschrijving

Seriennummer

Aankoopdatum
(MM/JJJJ)*

Bedrijfs (BE)- of persoonlijk
eigendom (PE)

* Mocht u de exacte aankoopdatum niet voorhanden hebben, vul dan de best mogelijke gegevens in. Kies bijvoorbeeld een jaar en
kwartaal waarin je denkt de producten hebt aangeschaft (b.v. 04/2004).

Na ontvangst van uw NPS-lidmaatschapsaanvraag, inclusief de benodigde bewijsstukken, sturen wij u een
ontvangstbevestiging per e-mail. In de regel ontvangt u binnen twee of drie weken meer informatie over de
status van uw aanvraag.
Wanneer uw lidmaatschap geaccepteerd wordt, ontvangt u uw persoonlijke lidmaatschapsnummer per e-mail.
Uw NPS-lidmaatschapskaart wordt per post toegezonden. Het NPS-lidmaatschap is twee jaar geldig, beginnend
op de dag van goedkeuring en eindigend op het eerste kwartaaleinde na het verlopen van de NPS-kaart.

Verklaring van de aanvrager

Hiermee ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Nikon Professional Services.

Let op: Het is noodzakelijk deze Algemene handelsvoorwaarden te accepteren om als NPS-lid
toegelaten te worden.
Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats, datum:_______________________________

Handtekening:__________________________________

Nikon Netherlands, Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Telefoon:
020-7099130, www.nikon.nl, E-Mail: nps.nl@nikon.com

