
Aanmeldingsformulier CCA

Naam ______________________________________________________ 

Geboortedatum _____________________________________________ 

Praktijk naam _____________________________________________ 

Praktijk adres ____________________________________________

Praktijk telefoon _________________________________________

Postcode ______________ Plaats ________________________________________

Startdatum ____________________________________________________________

Privé adres ___________________________________________________________

Postcode ______________ Plaats ________________________________________

Privé telefoon ________________________________________________________

werkrelatie _____________________________ werknemer/ zelfstandige

E-mail adres __________________________________________________________

www. __________________________________________________________________

Chiropractic College __________________________________________________

Afstudeerdatum ________________________________________________________

Andere chiropractische lidmaatschappen ________________________________

In verband met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Eerdere verzekeringen.

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering momenteel

elders ondergebracht?                                     □ ja of □ nee

Zo ja, graag opgave van:

Maatschappij Polisnummer Verzekerd bedrag Reden opzegging

_______________  ___________  ________________  _______________________

Afloopdatum (ddmmjjjj) ___-___-______

Voorgeschiedenis

Zijn er schaden veroorzaakt/ geleden door gebeurtenissen waarvoor de 

aangevraagde verzekering dekking biedt?                   □ ja of □ nee  

Zo ja, vul het schema in:

CCA, Rijnsingel 13, 2987 SB Ridderkerk, t. 0180-414655



Schade- Maatschappij schade- De schade is Omschrijving voorval

jaar bedrag openstaand,

betaald of

afgewezen

______  _____________  ________  ____________  ________________________

______  _____________  ________  ____________  ________________________

______  _____________  ________  ____________  ________________________

Indien er meer gebeurtenissen zijn, dient een bijlage met eenzelfde 

specificatie te worden bijgesloten.

Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of 

opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies 

aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor 

dat risico en voor die verzekering golden?                □ ja of □ nee

Is er sprake geweest van aanraking met politie/ justitie ter zake van 

(verdenking van) het plegen van een misdrijf?             □ ja of □ nee

Hierbij meld ik mij aan voor registratie bij de CCA

en ga  ik akkoord  met de  statuten, reglementen  en

voorwaarden van de CCA en SNRC. 

Handtekening aanvrager ____________________

Datum ____________________

Stuur dit formulier met:

•een kopie van het diploma
•een kopie identiteitsbewijs
•een kopie Kamer van Koophandel-inschrijving indien zelfstandige
•een verklaring van goed gedrag van je huidige chiropractische
 organisatie
•een verklaring van goed gedrag van je laatste werkgever
•bewijs van de Nederlandse taal
•en een foto voor op de website

naar: CCA, Rijsingel 13, 2987 SB Ridderkerk

Het lidmaatschap wordt pas definitief, nadat de CCA alle gegevens heeft 

ontvangen en de CCA het lidmaatschap heeft bevestigd.

CCA, Rijnsingel 13, 2987 SB Ridderkerk, t. 0180-414655

foto


