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AANVRAAGFORMULIER LPM LIDMAATSCHAP TEXTIEL 
als Zelfstandige Modevakschool  

 
Ondergetekende:  
 
Naam eigenaar van modevakschool:  
 
............................................................................................................................................................... 
  
vraagt voor deze modevakschool een LPM lidmaatschap Textiel aan bij het Landelijk Platform 
Modevakonderwijs en heeft kennis genomen van de gestelde voorwaarden. Met de door mij 
verstrekte gegevens zal een Overeenkomst LPM lidmaatschap Textiel kunnen worden opgemaakt. 
Hiervoor is een Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens van het LPM textiel-lid 
noodzakelijk. 
 
Graag de onderstaande persoonsgegevens met blokletters invullen. Deze gegevens worden gebruikt 
bij correspondentie per e-mail of per post. De persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het Landelijk 
Platform Modevakonderwijs en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het LPM 
Privacybeleid is in te zien op de website lpmmode.nl 
 
Correspondentie- en postadres: 
 
Naam en voorletters:  ....................................................................................................... 
 
Adres:     .......................................................................................................  
 
Postcode  woonplaats:  ....................................................................................................... 
 
E-mail adres:    .......................................................................................................  
 
Website:     ....................................................................................................... 
 
Telefoonnummer:   ....................................................................................................... 
 
KvK nummer:   ....................................................................................................... 
 
 
Datum: __ - __ - ____     Handtekening: 
 
 
 
Graag beide formulieren getekend retourneren aan: 
 
LPM secretariaat t.a.v.: 
Mw. C.M.M. Witmond – van der Voort 
Wateringweg 43 
2031 EK Haarlem 
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Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens bij aanvraag textiel-lidmaatschap 

 
Het LPM hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Er is een Privacybeleid 
opgesteld en LPM leden hebben een geheimhoudingsverklaring en toestemmingsformulier 
verwerking persoonsgegevens getekend. De persoonsgegevens van de alle leden worden digitaal 
bewaard op een pc, laptop, externe harde schijf of bij een cloudservice. De gegevens zijn beveiligd 
met tenminste een inlogcode of gebruikersnaam en een wachtwoord. Sommige originele 
documenten worden volgens wet- en regelgeving in een ordner bewaard bij het LPM AVG 
Verwerkingsregister 2018. Zie het Cookie en Privacybeleid op de website LPMmode.nl 
 

Hoe en bij wie worden de in deze aanvraag verstrekte persoonsgegevens bewaard? 
* bij de Secretaris voor inschrijving lidmaatschap en communicatie 
* bij de Voorzitter: voor zover nodig voor communicatie 
* bij de Penningmeester: om contributienota te kunnen opmaken 
 
In een later stadium worden de gegevens gedeeld met: 
* Beheerder van info@lpmmode.nl: om gegevens op de website te kunnen zetten, b.v. de 
 naam van de modevakschool bij de examenresultaten 
* Examencommissie: Beoordeling van leerplan en werkstukken 
* Secretariaat examens: Gegevens om examenaanvragen te verwerken en/of een LPM diploma 
 te kunnen opmaken of certificaat Modint te kunnen aanvragen 
* Textielcommissie: voor het factureren en versturen van bestelde lesmaterialen 
 
Met de door mij verstrekte gegevens zal een Overeenkomst LPM lidmaatschap Textiel als 
Zelfstandige Modevakschool kunnen worden opgemaakt. Hierbij is een Toestemmingsformulier 
verwerking persoonsgegevens van LPM Textiel-leden en een LPM Geheimhoudingsverklaring 
noodzakelijk. 
 
 
Naam:......................................................................................................geeft hierbij  
toestemming zijn/haar persoonsgegevens, zoals boven is beschreven te verwerken. 
 
Plaats:.................................................................. 
 
Datum: ........................................................................... 
 
 
Handtekening:...................................................................................................................... 

 
 
Graag beide formulieren ondertekend en per post retourneren aan: 
LPM secretariaat t.a.v.: 
Mw. C.M.M. Witmond – van der Voort 
Wateringweg 43 
2031 EK Haarlem 


