FAQ
Wie komt in aanmerking voor het lidmaatschap binnen IAHSP® EUROPE?
- Je komt als professional in aanmerking voor het lidmaatschap wanneer je
aangesloten bent bij één of meerdere verenigingen die erkend zijn door en
gelieerd zijn aan IAHSP® en/of IAHSP® Europe.
- Je komt als professional in aanmerking voor het lidmaatschap wanneer je
een professionele opleiding hebt gevolgd bij één van de door IAHSP® en/of
IAHSP® Europe erkende en goedgekeurde opleidingen. Bij aanvraag van je
lidmaatschap dien je een certificaat of diploma te kunnen overhandigen als
bewijs van de voltooiing van de opleiding.
- Je komt als professional in aanmerking voor het lidmaatschap wanneer je je
beroep uitoefent in een Europees land waar geen lokale/nationale vereniging
bestaat die geaffilieerd is aan IAHSP® en/of IAHSP® Europe. Alle aanvragen
worden in dit specifieke geval beoordeeld, geaccepteerd of geweigerd door
de voorzitter of vicevoorzitter van IAHSP® Europe.
Word ik als individu lid of onder mijn bedrijfsnaam?
Een lidmaatschap binnen IAHSP® EUROPE en IAHSP® is altijd van toepassing
op een afzonderlijk individueel persoon en nooit op een bedrijf.
Hoe meld ik mij aan voor het lidmaatschap binnen IAHSP® EUROPE?
Om je aan te kunnen melden voor het lidmaatschap binnen IAHSP® EUROPE
dien je een verzoek tot lidmaatschap te sturen naar info@iahspeurope.com
met cc naar netherlands@iahspeurope.com. Je aanvraag zal in behandeling
worden genomen om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt, o.b.v.
bovengenoemde criteria, voor het lidmaatschap. Als de screenings procedure
is afgerond krijg je een verzoek tot betaling van je jaarlijkse contributie.
Wat bedraagt de jaarlijkse contributie?
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 150 per jaar. Het lidmaatschap
wordt telkens verlengd op jouw registratiedatum.
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Hoe voldoe ik mijn betaling?
Er zijn twee methoden om te betalen. Je ontvangt een PayPal factuur of je
kunt het bedrag overschrijven op onze rekening.
Als ik me aanmeld voor het lidmaatschap binnen IAHSP® EU, moet ik me
dan nog separaat aanmelden voor het lidmaatschap binnen IAHSP®
INTERNATIONAL?
Als lid van IAHSP® Europe word je automatisch lid van IAHSP® International,
de wereldwijde vereniging van Vastgoedpresentatie Professionals.
Wat zijn de voordelen van jouw lidmaatschap binnen IAHSP® EUROPE?
- Je behoort tot de internationale, prestigieuze groep van Vastgoedpresentatie
Professionals
- Toegang tot kosteloze permanente educatie
- Gebruik van het IAHSP® logo voor jouw eigen promotionele doeleinden
- De mogelijkheid om lid (op afstand) te worden van een IAHSP® afdeling in
de Verenigde Staten van Amerika
- Mogelijkheid tot deelname aan het jaarlijkse WWSSW®-project waarbij de
leden zich een week lang inzetten voor een goed doel in hun regio
- Je ontvangt maandelijks de IAHSP® Nieuwsbrief
- Deelname aan de maandelijkse IAHSP® Leadership Call
- Korting op diverse producten en diensten bij leveranciers & partners van
IAHSP®
- Mogelijkheid tot deelname aan de jaarlijkse IAHSP® conferentie in de
Verenigde Staten van Amerika en de tweejaarlijkse IAHSP® Conferentie in
Europa
- Wereldwijd netwerken met Vastgoedpresentatie Professionals
- Toegang tot verschillende besloten Vastgoedpresentatie-groepen op
Facebook
- Mentor programma
- Jouw profiel op de website van IAHSP® Europe
- Deelname aan de wekelijkse IAHSP® Home Staging Talkshow in de besloten
Facebookgroep
- Je eigen Nederlandse Regional Manager binnen IAHSP® Europe
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