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Aanmeldingsformulier  
VVT Lidmaatschap 

Opgave bedrijfsgegevens 
Bedrijf (hoofdvestiging)  

Adres  

Postcode en Plaats  

Postbus  

Postcode en Plaats  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

E-mail  

E-mail facturatie  

KVK-nummer  

BTW-nummer  

Website  

 
meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) 
 
Rechtspersoon 
De rechtspersoon of vennootschap zal t.o.v. de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door: 
1  

 

2  

 

 
 
Nevenvestigingen 
Heeft uw bedrijf nevenvestigingen? 

Zo ja, aantal: 

Ja/Nee 

   
Indien u nevenvestigingen heeft, graag de adresgegevens hieronder vermelden: 
 

Nevenvestiging Bedrijfsstempel/ contactgegevens 
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Aanmeldingsformulier  
VVT Lidmaatschap 

Opgave materieel 
Hieronder kunt u aangeven wat uw bedrijf exploiteert* met daarbij het aantal      
Soort: Aantal:  

Mobiele telescoopkraan t/m 70 ton   

Mobiele telescoopkraan t/m 120 ton   

Mobiele telescoopkraan > 120 ton     

Mobiele torenkranen     

Rupskranen  

Ongekentekende (ruw)terreinkranen  

Hoogwerkers  

Vaste torenkranen   

Verreikers met hijsfunctie   

Autolaadkranen**      

Railgebonden kraan (KROL)  

Zwaar transportvoertuigen***    

*  Uitsluitend dat wat door u wordt aangegeven, publiceren wij in de VT-Gids. 
**   De autolaadkranen behoeven slechts dan te worden opgegeven indien de capaciteit groter is dan 10 tm en zij 

daadwerkelijk worden ingezet voor hijswerkzaamheden. 
***  De gegevens over zwaar transport worden gebruikt voor vermelding in de verticaal transport gids en gebruikt voor 

statistische gegevens. De door de VVT gebruikte definitie voor zwaar transport werktuigen is: transport, uitgevoerd 
met een voertuig van minimaal 23 meter en/of een nuttig laadvermogen van ten minste 50 ton. 

 

 
Opgave algemene bedrijfsinformatie 
Hoeveel medewerkers onder contract telt uw bedrijf?   

Hoeveel (kraan-)machinisten telt uw bedrijf?   

Hoeveel administratieve krachten telt uw bedrijf?  

Bent u ook lid van een andere brancheorganisatie?  

Zo ja, welke organisatie?  

Ja/Nee 

………………………………………………………. 

Bent u aangesloten bij een scholingsfonds?  
 
Zo ja, welke? 

Ja/Nee 

………………………………………………………. 

Valt u onder de CAO van het beroepsgoederenvervoer en de 
verhuur van mobiele kranen?  

Zo nee, onder welke CAO valt u dan? 

Ja/Nee 

………………………………………………………. 

Wenst u deel te nemen aan de VVT-Erkenningsregeling? Ja/Nee 
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Aanmeldingsformulier  
VVT Lidmaatschap 

Opgave contactperso(o)n(en) 
Functie / Specialisme Naam contactpersoon 

(graag aankruisen dhr./mevr.) 

Hoofdcontactpersoon Dhr./ mevr: 

Veiligheid/Arbo  Dhr./ mevr: 

Opleidingen Dhr./ mevr: 

CAO  Dhr./ mevr: 

Juridisch Dhr./ mevr: 

Administratie  Dhr./ mevr: 

Techniek Dhr./ mevr: 

 
 
 Regio 
Wij verzoeken u vriendelijk hieronder aan te kruisen welke regiovergadering u wenst te bezoeken namens uw 
hoofdvestiging (uitsluitend 1 hokje aankruisen): 
   
 Noord-Oost Nederland Provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordoostpolder, 

Noord-Flevoland (gemeenten Lelystad en Dronten) en gedeelte provincie 
Gelderland 

 Oost-Brabant/Limburg Gedeelte provincie Noord-Brabant, gedeelte provincie Gelderland en de 
provincie Limburg 

 West-Brabant/Zeeland Gedeelte provincie Noord-Brabant, gedeelte provincie Gelderland en de 
provincie Zeeland 

 Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland en Utrecht 

 Noord-Holland Provincie Noord-Holland, Zuid-Flevoland (gemeenten Almere en 
Zeewolde) en Texel 

 
 
 
 
Datum: _____________________  Naam directeur: ______________________________ 
 
 
 
Handtekening: _________________ Firmastempel: ___________________________________________ 
 
 
 
 
S.v.p. retourneren aan het secretariaat: 
VVT 
Blokdrukweg 8 
4104 BD Culemborg 
e-mail: secretariaat@verticaaltransport.nl  

mailto:secretariaat@verticaaltransport.nl

