FAMILIEKUNDE VLAANDEREN vzw
Zetel: Van Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem-Antwerpen
Ondernemingsnr: 0410941587
Bankrekeningnr.: BE95 0682 5054 4458

URL: www.dna-benelux.eu

E-mail: info@brabant-dna.org

Persoonscode:………………...……
(voorbehouden aan de projectleider)

INSCHRIJVING IN HET DNA-BENELUX-PROJECT VOOR
“EXTERNE” DEELNEMERS (wie elders reeds deelnam aan een DNA-project)
DEELNEMINGSVOORWAARDEN: (alle items verplicht aan te kruisen)
□

u is mannelijk, meerderjarig en handelingsbekwaam en vraagt opname in het DNA-Benelux-project
en bezorgt hierbij een kopie (scan) van uw certificaten op minimum 37 merkers met vermelding van
het haplotype en de subhaplogroep, evenals de naam van het labo of de organisatie die uw
DNA-onderzoek uitvoerde: ………………………………………………………………………………………………….

□

u is akkoord met de opname van uw onderzoekresultaten in de databank van de organisator, waar ze
enkel toegankelijk zijn via een eigen persoonscode en wachtwoord

□

u bezorgt de organisator binnen de 8 dagen een GEDCOM-bestand met uw kwartierstaat of stamreeks
in mannelijke lijn die minstens tot vóór 1800 teruggaat (bestandsnaam: UWNAAM.GED, gegenereerd
uit een genealogisch programma) van uw (aankruisen): □ kwartierstaat
of
□ stamreeks

□

Gaat u akkoord met de publicatie van uw resultaten en stamreeks als de organisator daartoe beslist
en de GDPR dit toelaat? Gelieve uw uitdrukkelijke wens aan te kruisen: □ NEEN
of
□ JA
Zo ja, kies dan uw proband (startpersoon) voor de publicatie (aankruisen):
□ uzelf
□ uw vader
□ uw grootvader
□ uw overgrootvader

□

ik verbind mij ertoe: de actualiteit via de website www.dna-benelux.eu te volgen, via e-mail of
website te corresponderen en wijziging van adres, telefoon of e-mailgegevens door te geven

□

ik stort binnen 8 dagen het bedrag van € 25 op rekeningnummer IBAN: BE95 0682 5054 4458 en
BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3 te Merksem, met
vermelding “DNA-Benelux-project-externe deelnemer” en uw naam

□

ik verklaar dat ik de privacybepalingen en deelnemingsvoorwaarden van het project heb
ontvangen, gelezen en begrepen heb en er zonder voorbehoud mee akkoord ga:
(schrijf hieronder eigenhandig: voor akkoord)
……………………………… Datum: ………………….

Handtekening: ……………………………………

PERSOONSGEGEVENS (verplicht in te vullen in DRUKLETTERS):
Naam en voornamen: ……………………………………………………………………………………… geboortedatum:…………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

geboorteplaats:…………………………………

Postcode: ………………… Gemeente: …………………………………………………………………… Land: ………………………………………………
e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………… telefoon: …………………………………………
Ik ben lid van: □ FV

□ VCGH

□ Géniwal

□ Heemkring: ………………………………………………………

□ SCGD

□ OGHB

□ NGV

□ CBG

□ Andere: ……………………………………………………...

- Stuur dit origineel formulier aan projectleider Marc Van den Cloot, Frederik Peltzerstraat 21 te B-2500 Lier
- Maak, om verlies van postzendingen te vermijden, een kopie voor uzelf en stuur via e-mail een scan van dit formulier
met het gedcombestand van uw kwartierstaat/stamreeks aan de projectleider: marc.vandencloot@telenet.be
□ ik wil gebruik maken van mijn recht op korting bij aankoop van eventuele publicaties over het DNA-Benelux-project

