TOELICHTING op het aanmeldformulier van de VZA
Algemeen
Van de VZA kunnen alleen lid worden (rechts)personen die een openbare apotheek exploiteren en waarvan de
eigendom (gedeeltelijk) in handen is van een zelfstandige apotheker. In de meeste gevallen zullen dit Apotheek
B.V.’s zijn waarvan de enig aandeelhouder een zelfstandig apotheker is.
Een andere rechtsvorm is echter ook mogelijk, evenals dat de rechtsvorm meerdere eigenaren kan hebben en
meerdere apotheken exploiteert. Ook kunnen niet apothekers, bijvoorbeeld ketens, mede eigenaar zijn.
Voor de adresgegevens wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de KNMP-leden administratie .
Zakelijke gegevens
Hier vult u de naam en de gegevens van de apotheek in zoals die in het handelsregister(KvK) staat ingeschreven.
Tenslotte geeft u hier de rechtsvorm van de apotheek, ook als dat uit de naam van de apotheek reeds blijkt.
Meerdere apotheken?
Indien de (rechts)persoon meer dan één apotheek exploiteert, dan wordt u verzocht deze meerdere apotheken te
vermelden. Dit is van belang voor het aantal stemmen die uitgebracht kunnen worden door het lid van de VZA.
De statuten van de VZA (te lezen en downloaden op www.vza.nu) bepalen immers dat de leden per apotheek
vestiging één stem uitbrengen.
Persoonlijke gegevens van de (mede) eigenaar, apotheker
Hier vult u de naam en gegevens van de apotheker in die (mede) eigenaar is. Deze persoon is tevens de
contactpersoon en stemmingsbevoegde voor de VZA. Indien er meerdere eigenaren zijn kan dat hieronder
ingevuld worden.
Voorts wordt hier uitdrukkelijk om een e-mailadres gevraagd in verband met de mogelijkheid om per mail te
communiceren en zo nodig elektronisch te stemmen. Het kan dus zijn dat u als eigenaar en stemgerechtigde een
ander e-mailadres hanteert dan het e-mailadres van de apotheek.
Tevens wordt verzocht de functie van de (mede) eigenaar te omcirkelen.
Gegevens van de mede eigenaar
Hier kunnen de gegevens van de mede eigena(a)ren ingevuld worden. Dit kan dus zijn een apotheker maar ook
een niet apotheker, bijvoorbeeld een keten.
Is bijvoorbeeld de apotheek gedeeltelijk eigendom van een apotheker en gedeeltelijk van een keten, dan telt
deze apotheek als één apotheek mee voor de opgave.
Zijn er meerdere mede-eigenaren, dan kan dit op het formulier worden aangegeven.
Akkoord van de tekeningsbevoegdheid van de rechtspersoon (lid VZA)
Meestal is dit de (mede) eigenaar van de apotheek, in sommige gevallen kan dit ook een ander zijn zoals een
procuratiehouder die handelingsbevoegd is namens de rechtspersoon.
Verzending e-mails en updates
De e-mails welke vanuit de VZA worden verzonden, worden aan de contactpersoon gezonden waarvan het emailadres onder (mede)eigenaar en tevens contactpersoon is vermeld.
Het is niet mogelijk om meerdere e-mailadressen op te geven voor verzending.
Nog vragen?
Als u naar aanleiding van het in te vullen formulier nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Helpdesk
VZA . De Helpdesk is te bereiken onder telefoonnummer 070 3737271 of mail adres info@vza.nu

