
 

 

 

 

Partners in 

oplossingen 

… 
 

 

Partner van alin vzw 

 
❑ Je wordt een bevoorrechte partner van alin via onze jaarlijkse abonnementsservice en betaalt hiervoor een bijdrage 

van €40 per jaar. 

❑ Na betaling ontvang je automatisch de alin nieuwsbrieven en ons tweejaarlijks AlinEA tijdschrift. 

❑ Je kan met vragen steeds terecht bij onze helpdesk: 02 486 42 65 

❑ Je kan uiteraard ook je aanbod kenbaar maken via onze website onder ‘ik zoek’ – hiervoor stuur je ons een mailtje 

met alle info: info@alin-vzw.be 

 

 
❑ De abonnementsservice wordt jaarlijks vernieuwd. Opzeggen kan schriftelijk via mail naar info@alin-vzw.be 

❑ Met deze abonnementsservice kan geen exclusiviteit, noch afhankelijkheid worden opgeëist. 

❑ Deze abonnementsservice nodigt uit om de budgethouder via constructieve samenwerking op een transparante en 

efficiënte manier volwaardig te informeren over de diverse ondersteuningsmogelijkheden binnen het Persoonsvolgend 

Budget. 

 
Praktisch 

 
❑ Je vult onderstaande gegevens aan en stuurt het document door naar alin vzw via info@alin-vzw.be met vermelding 

‘abonnementsservice + naam organisatie’. 

❑ Je ontvangt een factuur voor €40, ter betaling van de abonnementsservice en u doet het nodige om de betaling in 

orde te brengen. 

 
Gegevens 

 
❑ Naam organisatie: ………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Telefoon: ………………………………………………………… 

❑ Email: ………………………………………………………………………… 

❑ Datum: ……………/………/…………… 

❑ Naam en functie aanvrager: 

 
………………………………………………………… 

 
❑ Handtekening: 

 
………………………………………………………… 

 
 

Alin vzw neemt jouw privacy zeer ernstig. Zij vraagt echter de gegevens op dit blad op, omwille van de volgende doeleinden: het inschrijven en bijhouden van nieuwe 

abonnees en het verlenen van voordelen hierbij. Deze gegevens worden tot 10 jaar na laatste contact bewaard, op een beveiligde server. Je hebt het recht om deze gegevens 

op te vragen, te verbeteren, de verwerking stop te zetten en om je gegevens te laten wissen. Voor meer uitleg kan je de privacyverklaring terugvinden op https://alin- 
vzw.be/index.php/privacy/ . 
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