Lastechnische Discussiegroep Rotterdam
Ook te vinden op: www.lasgroepldr.nl
LinkedIn: LasgroepLDR
http://lasgroepldr.wordpress.com
Twitter: @lasgroepldr

Van Papier naar Digitaal
Beste leden van de LDR,

Ook de LDR moet met zijn tijd mee, daarom willen wij u graag informeren
over het volgende:
Na veel wikken en wegen heeft het bestuur van de LDR besloten om de
overschakeling te maken van Papier naar Digitaal.
Op deze manier kunnen wij adequaat handelen op bijvoorbeeld
onvoorziene zaken, zoals een wijziging van de locatie, annulering van
een lezing, enz.
De lijnen zijn op deze manier snel en kort.

Wat betekent dit voor U?
Vanaf april 2015 zullen de uitnodigingen van de LDR via de e-mail
verstuurd worden. Voor diegene waarvan geen e-mail adres bekend is,
kan men de uitnodiging ook vinden op de website van de LDR
(www.lasgroepldr.nl).
Voor verlenging van diverse certificaten zal U dan zelf de uitnodiging
geprint mee moeten nemen naar de avond en voorzien van uw naam,
zodat het bestuur deze kan stempelen en aftekenen als bewijs van
presentie.

Wat heeft de LDR nodig?
Om dit te kunnen realiseren hebben wij uw medewerking nodig om ons
te voorzien van uw E-mail adres.
Tevens willen wij graag gebruik maken van deze gelegenheid om ons
adressen bestand te updaten en vragen U het bijgesloten formulier
volledig in te vullen!
Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten van ons ontvangt,
vragen wij uw toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor alle
LDR gerelateerde correspondentie. Uw gegevens zullen niet worden
gedeeld voor andere doeleinden dan die van de LDR.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Jeroen Bodt
Penningmeester
LDR Zwijndrecht
Email:bart.jonkman@upcmail.nl
ABN-AMRO
50.88.24.303
ING Bank 4723020
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Persoonsgegevens LDR leden
Voornaam

: ______________________

Achternaam

: ______________________

Telefoon

: _________________

Mobiel

: _________________

E-mailadres

: _______________________________

Straat / Huisnummer

: ________________________ / nr. _____

Postcode

: ___________

Plaats

: ________________________

Om te voorkomen dat u ongewenste (e-mail)berichten van ons ontvangt, vragen wij uw
toestemming om uw (e-mail)adres te gebruiken voor alle LDR gerelateerde
correspondentie.
Uw gegevens zullen niet worden gedeeld voor andere doeleinden dan die van de LDR.
 Ja, ik geef de LDR toestemming om mijn (e-mail)adres te gebruiken voor alle LDR
gerelateerde correspondentie.

Handtekening : _________________
Formulier graag z.s.m. retour:
1. Verzenden naar
:
2. Versturen naar
:

info@lasgroepldr.nl
Lastechnische Discussiegroep Rotterdam
Antwoordnummer 135
3330 VB, Zwijndrecht
3. Meenemen naar eerst volgende bijeenkomst.

Bedankt voor de medewerking.
Het bestuur van de LDR
Penningmeester
LDR Zwijndrecht
Email:bart.jonkman@upcmail.nl
ABN-AMRO
50.88.24.303
ING Bank 4723020

