Lid worden van de BKHD

Lid worden
Bent u een afgestudeerd klassiek dierenhomeopaat of nog in opleiding en wilt u lid worden?
Voor een studentlidmaatschap vult u dit formulier in. Voor opname in het BKHD-register moet u aan alle
registratiecriteria voldoen en daarvoor vult u dit registratieformulier in.
In het beroepsprofiel leest u alle zaken die van belang zijn voor de uitoefening van het beroep klassiek
dieren homeopaat. Het ingevulde formulier stuurt u met de gevraagde bijlagen per email naar
post@bkhd.nl of per post naar Ineke Vlug, Herenweg 72, 2101MN Heemstede
Waarom lid worden van de BKHD?
Voor alle leden:
 De BKHD is de enige beroepsvereniging in Nederland voor klassieke homeopaten voor dieren;
 DE BKHD bewaakt de kwaliteit van opleidingen en nascholingen;
 De belangen van de dierhomeopaten in Nederland en in de EU worden door de BKHD behartigd;
 U kunt kosteloos of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan nascholingen georganiseerd
door de BKHD;
 U wordt op de hoogte gehouden van interessante nascholingen;
 De BKHD geeft via de website bekendheid aan uw praktijk (alleen bij een geregistreerd
lidmaatschap);
 U heeft regelmatig contact met andere dierhomeopaten waarbij u ervaringen en kennis kunt
uitwisselen;
 U kunt gebruik maken van enkele voordelen bij producenten en boekhandels.
 Op het ledendeel van de website wordt u op hoogte gehouden van nieuws en bestuurszaken;
 U kunt actief participeren aan de verdere ontwikkeling van het beroep van klassiek homeopaat
voor dieren.
 U heeft toegang tot en stemrecht op onze algemene ledenvergaderingen.
Voor geregistreerde dierhomeopaten:
 Als lid van de BKHD heeft u een professioneler imago en geeft u uw cliënten vertrouwen;
 Via de BKHD sluit u een voordelige en toegesneden beroepsaansprakelijkheidsverzekering af;
 U kunt gebruik maken van het logo van de BKHD en een officieel muurschildje voor uw praktijk
aanschaffen.
Wat kost het per jaar?







Een studentlidmaatschap (u volgt nog een opleiding voor dierhomeopaat aan één van de door de
BKHD geaccrediteerde opleidingen): €50
Een lidmaatschap als aspirant homeopaat (u bent klaar met de opleiding, maar bent nog geen
praktijk begonnen): €65
Een geregistreerd dierhomeopaat (u bent een gekwalificeerde dierhomeopaat en voert een
praktijk): €85. De verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 2018: €121
Draagt u de BKHD een warm hart toe en wilt u op de hoogte gehouden worden over
homeopathie voor dieren, dan kunt u voor €20 (of meer) donateur worden.
Prijzen en voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u bij ons opvragen.
De BKHD hanteert voor studentleden geen entreegeld. Dierhomeopaten die geen student-lid zijn
geweest betalen €25 administratiekosten.

