
Modaliteiten voor lidmaatschap via groepstarief  
 
Inleiding: 
Ergotherapie Vlaanderen is een leden-organisatie, waarvan statutair-juridisch 
enkel individuele ergotherapeuten zich lid kunnen maken.  
Instellingen kunnen geen lid worden. Ze kunnen wel de individuele lidmaat-
schappen van hun tewerkgestelde ergotherapeuten aankopen via groepsaan-
koop.  
Elke ergotherapeut uit deze groep wordt dan als individueel lid geregistreerd 
en geniet van alle individuele ledenvoordelen. 
Hun individueel ledenvoordeel kan nooit doorgegeven worden aan ergothera-
peuten uit dezelfde instelling/dienst die geen lid zijn.   
 
Onderstaande strikt-te-volgen procedure beschrijft de opeenvolgende stappen. 
 
De procedure:  
1. Instellingen kunnen vanaf 2 ergotherapeuten een groepstarief aanvragen. 
 
2. Elke ergotherapeut die zich als groepslid wil inschrijven dient zich vooraf 
 eerst te registreren op de site van het VE. 
 
3. Aanvraag van een groepslidmaatschap kan enkel via het diensthoofd van de  
 afdeling/organisatie. 
 
4. Instellingen, diensten, organisaties, bedrijven die een groepstarief wensen, 
 mailen een lijst van de ergotherapeuten naar admin@ergotherapie.be, met 
 de volgende gegevens van de personen:  
    - naam en voornaam,  
   - privé-adresgegevens 
   - privé mailadres,  
   - privételefoon- of gsm-nummer. 
 Het VE stuurt een factuur op met de berekening van de prijs met korting. 
 
5. De instelling betaalt het factuurbedrag pas ná ontvangst van de factuur, via 
 overschrijving. 
 
6. Na betaling zijn alle personen die op de doorgestuurde lijst vermeld werden, 
 individueel lid van Ergotherapie Vlaanderen. Zij krijgen elk een individueel 
 lidnummer en een individuele toegang tot de ledenpagina’s van de website. 
 Deze voordelen zijn niet overdraagbaar. 
 
De prijzen:  €70 per groepslid 
 
Het jaarboek  
- 1 jaarboek vanaf het 1ste lid 
- Extr a jaarboek vanaf het 5de lid 
- Extra jaarboek vanaf lid 10, lid 15, lid 20, …. 
 



Onderstaande tabel geeft een simulatie van de prijzen, 
het prijsvoordelen en het aantal jaarboeken. 

	

Aantal Leden jaarboeken prijs totaal voordeel aantal totaal per lid totaal 
1   70 70 35 
2 1 1 70 140 70 
3   70 210 105 
4   70 280 140 
5 +1 2 70 350 175 
6   70 420 210 
7   70 490 245 
8   70 560 280 
9   70 630 315 
10 +1 3 70 700 350 
11   70 770 385 
12   70 840 420 
…      
15 +1 4 70 1050 525 
…      
20 +1 5 70 1400 700 
...      

	
	
	
Meer inlichtingen: admin@ergotherapie.be 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
Pierre Seeuws, 
Voorzitter	
	
	


