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Uithoorn, december 2018 

 
Ben je behalve bij ons ook steeds lid geweest van een andere beroepsvereniging? 
En ga ja nu weg bij die andere vereniging? Doe dan het volgende: 
 
Stuur ons allereerst een mailtje dat je dit van plan bent. 
 
Verzekering BA/RB 
Zorg er zelf voor dat je verzekerd blijft. Kijk of je je huidige verzekering kunt laten doorlopen. 
Kan dat niet, sluit dan een nieuwe verzekering af. Shiatsu Vereniging Nederland heeft 
afspraken gemaakt met de firma Balens voor de BA/RB verzekering en raden je aan hiervan 
gebruik te maken. 
De prijzen zijn laag en Balens voldoet aan alle eisen, maar het staat je uiteraard vrij om bij 
een andere maatschappij een verzekering af te sluiten. 
http://www.balensverzekeringen.nl/algemene-voorwaarden.aspx. 
Voor de uitgebreide polisvoorwaarden en vragen m.b.t. de verzekering bij Balens kun je 
contact opnemen met Edwin Helder - info@balensverzekeringen.nl - 0800 022 0932. 
 
Geschillencommissie Wkkgz 
Wij melden alle leden gratis collectief aan bij geschillen-instantie SCAG. Dit is dus 
inbegrepen in je lidmaatschapsgeld. 
 
RBCZ 
Als je via je oude beroepsvereniging was aangesloten bij het RBCZ, dan vraag je aan je oude 
vereniging om je lidmaatschap bij het RBCZ niet te beëindigen. 
Bel het RBCZ en geef aan dat je je 2de vereniging hebt opgezegd. 
 
Persoonlijke account pagina. 
Check al je gegevens op je persoonlijke account pagina en upload evt. ontbrekende 
documenten. 
 
Facturen 
Zorg dat naam en logo van onze vereniging en van het RBCZ op je factuur staan. 
Dit is een eis van de zorgverzekeraars. 
 
Opzegtermijn 
Let op de opzegtermijn van je evt. oude beroepsvereniging! De meeste beroepsverenigingen 
hebben een opzegtermijn van 1 of 2 maanden. De opzegtermijn van onze vereniging is vóór 1 
december. 
 
Namens het bestuur van Shiatsu Vereniging Nederland, 
met collegiale groet,  
 
Hans Spin, 
secretaris 
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