
Lidmaatschapsgegevens
Onderstaand wordt een onderscheid gemaakt tussen 
1. Apotheek
2. Houdstermaatschappij (conform handelsregister)
3. Bestuurder van de houdstermaatschappij 
4. Beherend apotheker 

Het lidmaatschap van NAPCO U.A. is voorbehouden aan zelfstandige gevestigde openbare  
apotheken en wordt aangegaan door de onderneming (apotheek).

U dient per apotheek een aanmeldformulier in te vullen. Indien u meerdere apotheken wilt  
aanmelden dient u pagina 3 en 4 voor iedere apotheek in te vullen en te ondertekenen.

1. APOTHEEK

Naam apotheek:                                                                                                                                                        

Bezoekadres:                                                                                                                                                              

Postcode en plaats:                                                                                                                                                      

Telefoon:  Fax:                                                                          

E-mailadres (algemeen):                                                                                                                                                      

Website:                                                                                                                                                                     

Postadres:                                                                                                                                                                         

Postcode en plaats:                                                                                                                                                      

2. houdstermaatschappij (conform handelsregister)

Naam houdstermaatschappij:                                                                                                                                                     

K.v.K nummer*:                                                                                                                                                         

Rechtsvorm:    B.V.   C.V.   V.O.F.   Eenmanszaak

* Recent exemplaar van KvK uittreksel meezenden

aanmeldformulier lidmaatschap napco u.a.
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3. bestuurder houdstermaatschappij

  dhr. /    mevr.

Voorletters:                                                                                                                                                               

Achternaam:                                                                                                                                                               

Adres:                                                                                                                                                                         

Postcode en plaats:                                                                                                                                                               

E-mailadres (vertrouwelijk):                                                                                                                                                               

Toelichting: de bestuurder van de houdstermaatschappij is meestal de eigenaar-apotheker.

4. beherend apotheker

  De beherend apotheker is tevens bestuurder/eigenaar

  De beherend apotheker is geen bestuurder/eigenaar

Voorletters:                                                                                                                                                               

Achternaam:                                                                                                                                                                 

Door ondertekening verklaart u dat u de zeggenschap over de bedrijfsvoering van de aangemelde 
apotheek/apotheken in overwegende mate, dus voor meer dan 50%, berust bij 1 of meerdere 
apothekers.

De statuten van de coöperatie stellen onder meer als voorwaarde voor het lidmaatschap dat één 
of meer apothekers de meerderheid van de zeggenschap hebben in de apotheek. Als de apotheek 
wordt gedreven in de vorm van een commanditaire vennootschap met een besloten vennoot-
schap als beherend vennoot, kan toch aan deze voorwaarde zijn voldaan, bijvoorbeeld doordat 
een apotheker de meerderheid van de zeggenschap heeft in die besloten vennootschap (bijvoor-
beeld omdat de desbetreffende apotheker directeur-grootaandeelhouder is), welke besloten 
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vennootschap op haar beurt de meerderheid van de zeggenschap uitoefent in de apotheek (dit 
laatste zal moeten blijken uit de c.v.-overeenkomst).

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de statuten van NAPCO U.A. Deze zijn 
te downloaden op www.napco.nl/word-lid/statuten.

Ondergetekende verklaart dat per aangemelde apotheek in 2009 een minimale omzet is gerea-
liseerd van € 1.220.500,00 (omzet geneesmiddelen binnen het basispakket). Indien deze omzet-
grens voor een apotheek niet is behaald wordt voor deze apotheek geen stemrecht toegekend. 
Ondergetekende is verplicht dit bij de NAPCO kenbaar te maken.

De netto contributie voor 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 bedraagt € 954,00 exclusief 
BTW. Daarnaast betaalt u € 500,00 entreekosten. Contributie wordt naar rato per maand bere-
kend. 

Dit aanmeldformulier mag uitsluitend ondertekend worden door de persoon aangegeven bij 3.

Door ondertekening van dit formulier wordt u lid van NAPCO U.A.

Getekend te:                                                                                                                                                               

Datum:                                                                                                                                                                       

Handtekening:                                                                                                                                                          

Lidmaatschapsgegevens
U kunt dit formulier, samen met het formulier ‘ Additionele gegevens ten behoeve van uw aan-
melding’  en de kopie van uw inschrijving(en) bij de Kamer van Koophandel sturen naar:
NAPCO U.A.
Postbus 1707
3800 BS Amersfoort

Of faxen naar: 033- 470 08 02
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