
 

AANMELDINGSFORMULIER ACN LIDMAATSCHAP 2023 
 

Naam bedrijf : 

Bezoekadres: 

Postcode + plaats: 

Postadres: 

Telefoonnummer (algemeen) 

Emailadres (facturatie): 

Emailadres (algemeen) 

Website: 

 

Naam contactpersoon: 

Functie: 

Telefoonnummer (rechtstreeks): 

E-mailadres:  

 
 
Ondergetekende heeft kennisgenomen van de criteria voor het lidmaatschap van 
ACN zoals vermeld in Statuten, Huishoudelijk Reglement en Privacy Beleid  
(zie www.acn.nl).  
 
 
Ondergetekende vraagt het ACN lidmaatschap aan voor het hierboven vermelde 
bedrijf. 
 

 
Ondergetekende verzoekt om het bedrijf als lid van ACN toe te laten tot de  
Sectorraad van uw categorie:  

    
Airlines & GSA’s 
 
Afhandelaars 
 
Expediteurs (alleen in combinatie met FENEX lidmaatschap) 
 
Expediteurs (geen FENEX lid) 
 
Truckers 
 
Dienstverleners 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acnl.nl/


 

Inschaling in ACN contributiestelsel: 
 
Geef in onderstaand schema aan welke jaarcontributie van toepassing is op grond van 
de aard van de bedrijfsactiviteiten (conform inschrijving Kamer van Koophandel) en de 
omvang (aantal medewerkers) van het bedrijf dat het ACN lidmaatschap aanvraagt. 
 
Alle bedragen per kalenderjaar en exclusief BTW. Een toelichting staat op www.acn.nl. 
Contributie wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari 
 

 
Aantal medewerkers: 

Luchtvracht is  
core business 

Luchtvracht is  
belangrijk 

Luchtvracht is  
nevenactiviteit 

1 t/m 9 € 2.247,50  € 1.348,55  € 674,25  

10 t/m 49 € 2.809,40  € 1.685,65  € 1.123,75  

50 t/m 199 € 4.495,05  € 2.809,40  € 1.685,65  

200 t/m 399 € 8.990,-  € 4.495,05  € 2.247,50  

400 of meer € 15.000,-  € 8.000.-  € 4.000.-  

 

 
Ondergetekende verzoekt ACN om maximaal 2 nevenvestigingen als lid te 
registreren1. De adressen van de nevenvestigingen graag met naam, functie en  
emailadres van tenminste één contactpersoon meesturen op een bijlage. 
Inschaling vindt plaats op basis van het totaal aantal medewerkers. 
 

 
 
Datum:  ……………………………………………. 
 
 
Handtekening: ……………………………………............ 
 
 
 
 

S.v.p. dit formulier laten ondertekenen door een tekenbevoegd persoon.  
Samen met een kopie recente inschrijving KvK en *VOG Rechtspersonen  
(niet ouder dan 6 maanden) sturen aan het ACN secretariaat: info@acn.nl 
 
* Alleen nodig voor operationele bedrijven in de luchtvrachtsector.  
 
www.acn.nl    

 
 
 
 

 
1 De contactpersoon van elke nevenvestiging ontvangt eveneens alle relevante ledeninformatie. 

 

http://www.acnl.nl/
mailto:info@acn.nl

