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Lidmaatschapsformulier voor de  
Unie der Ambachtslieden van het Patrimonium 

 

Naam …………………………………. 

Voornaam …………………………………. 

Geboortedatum …………………………………. 

Geslacht V/M …………………………………. 

Beroep …………………………………. 

Privéadres …………………………………. 

 …………………………………. 

E-mailadres …………………………………. 

Website …………………………………. 

Telefoon …………………………………. 

GSM …………………………………. 

Fax …………………………………. 

 

 

Bedrijfsstatuut (Natuurlijke persoon / Onderneming) …………………………………. 

Voor ondernemingen : naam et rechtsvorm van de onderneming (ebvba, bvba, nv) 

  ………………………………………... 

Ondernemingsnummer/BTW ………………………………………... 

Ondernemingsadres ………………………………………... 

  ………………………………………... 

Telefoon  ………………………………………... 

GSM  ………………………………………... 

Fax  ………………………………………... 

Aantal bedienden  ………………………………………... 

Aantal arbeiders  ………………………………………... 

Aantal leerlingen  ………………………………………... 
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Hoe bent u  met de UAP in contact gekomen ? 

 

- Via persoonlijk contact (wie ?) : 

- Via de media 

- Via internet 

- Andere : 

 

Hierbij verklaar ik te beantwoorden aan de onderstaande criteria voor lidmaatschap : 

1. Ik voer in hoofdberoep een manueel beroep uit dat een zeker vakmanschap vereist en waarin ik 

kan beschouwd worden als specialist. 

2. In het kader van mijn activiteit verwerk ik een grondstof tot een eindproduct en beheers ik alle 

stappen om dat te bereiken. 

3. Ik geef mijn werk een persoonlijke toets en geef de producten die ik vervaardig een menselijke 

dimensie. 

4. Ik ben zelfstandige in hoofdberoep. 

 

 

 

 

Datum en handtekening 

 



 

 

     CHARTER VAN DE AMBACHTSMAN (M/V) 

 

 

1. De ambachtsman is een beroeps die zijn vak voltijds zelfstandig uitoefent. Hij beheerst alle 

fasen van zijn werk, vanaf de voorstudie tot en met de definitieve oplevering. 

2. De ambachtsman is meester in zijn ambacht. Hij kent zijn vak, de technieken en de 

materialen die hij gebruikt, zowel voor de restauratie van het erfgoed van vandaag als voor de 

creatie van het erfgoed van morgen. 

3. Hij respecteert de regels van de deontologie wanneer hij erfgoed restaureert. Hij vergaart 

zoveel mogelijk informatie over het te restaureren voorwerp of gebouw. Hij kan de keuze van 

de interventies die hij voorstelt aan zijn klanten, aan de overheid en de bouwheren 

rechtvaardigen. De ambachtsman verwezenlijkt zijn werk in overleg met de bouwheer en 

specialisten. Zijn interventie is de meest aangewezene en dient omkeerbaar te zijn. 

4. Hij is gedreven om zijn passie en zijn kennis door te geven. Hij houdt zich op de hoogte van 

de ontwikkeling van zijn vak en blijft zich verder vormen.  

5. Hij is een verantwoordelijke burger die zijn omgeving respecteert en bekommerd is om een 

duurzame ontwikkeling, en dit vanaf de inrichting van de bouwplaats tot en met het 

afvalbeheer in zijn atelier.  

6. Hij heeft aandacht voor het opwaarderen van het erfgoed. Hij neemt deel aan de sensibilisatie 

van het grote publiek via beurzen en open dagen.  

7. De Union des Artisans du Patrimoine (Unie van de Erfgoedambachtslieden) is een vereniging 

van ambachtslieden die in synergie met elkaar werken. Door toe te treden tot deze unie 

aanvaardt de ambachtsman dat deze unie van confraters zijn werk controleert. Hij neemt 

opmerkingen op als positieve krachten die zijn ontwikkeling voortstuwen. 

 

 

Datum en handtekening van de ambachtsman voorafgegaan door de handgeschreven woorden " 

Ik voldoen " 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen van de ambachtsman over dit charter (optioneel) :  
 


