Voorwaarden lidmaatschap
Voordelen
Als lid van het Longfonds ontvangt u het magazine LONGWIJZER.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit uw regio? Dan kunt u zich via de website
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Longbelang. Ook kunt u een kijkje nemen op de website van
uw regio(www.longfonds.nl/uw-buurt). De Longfonds patiëntenorganisatie komt op voor uw belangen,
in de zorg en in de politiek, landelijk en lokaal. Met uw steun staan we samen sterk!
Als lid van het Longfonds krijgt u korting op diverse producten en diensten. Het Longfonds heeft deze
producten niet getest. Niet alle genoemde effecten van producten zijn wetenschappelijk bewezen. Het
gebruik van ledenvoordeelacties is voor eigen risico.
Jaarlijkse bijdrage
De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 25* per jaar. Als dit bedrag voor het nieuwe jaar wijzigt, kondigen we
dit aan in het magazine LONGWIJZER. Als u zich aanmeldt na 1 oktober, vindt de eerste afschrijving
plaats in januari van het volgende jaar.
Lidmaatschapsjaar
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar.
Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december van het lopende jaar
opzegt. U kunt uw opzegging sturen naar Team Service (de contactgegevens vindt u hieronder).
Opzeggen kan ook per e-mail: service@longfonds.nl of per telefoon: (033) 43 41 212. De reden van
uw opzegging is belangrijk voor het Longfonds. Wij willen u daarom vragen de reden bij uw opzegging
te vermelden.
Meedoen
Wij vinden het belangrijk om in ons beleid rekening te houden met de stem van mensen met een
longziekte. Dit organiseren we op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan ons
Longpanel, meedenken over de inhoud van ons beleid via meedenkgroepen of lokaal activiteiten
organiseren op het gebied van voorlichting, fondsenwerving of belangenbehartiging. Wilt u ook
meedoen? Dan horen we dat graag via meedoen@longfonds.nl.
Statuten
Meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur van het Longfonds leest u in de statuten.
Deze kunt u vinden op de website of opvragen bij Team Service.
Contactgegevens
Longfonds
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
tel : (033) 43 41 212 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur)
service@longfonds.nl
www.longfonds.nl
*) Prijswijzigingen voorbehouden

