
 

 
 
 
Onze vereniging is opgericht in november 2001 en geregistreerd bij de Generalitat Valenciana in juni 2004. 
doelstellingen zijn: 
 
• De levenskwaliteit in de omgeving van de Montgó verbeteren.
• Het leefomgeving beschermen. 
• Samenwerking en vriendschap tussen bewoners bevorderen.
• De veiligheid en beveiliging verbeteren. 
• Zorgen voor contact met de Ayuntamiento  (gemeente)
• Helpen bij het omgaan met de posterijen, elektriciteits
• Zorgen voor onderhoud en netheid van straten en beplante gebieden.
• Leden vertegenwoordigen op bijeenkomsten van lokale overheden.
 
Asociación Propietarios Montgó Jávea is een proactieve vereniging voor inwoners van de Montgó. Bezoek onze website 
www.montgoresidents.com onder ‘Over ons’. 
 
Het lidmaatschap bedraagt € 15, - per jaar, per huishouden, van 1 januari tot en met 31 december.
 

 

AAN:  Het lidmaatschapsecreatariaat - membershipsecretary@montgoresidents.com
 

Ik ben / wij zijn geïnteresseerd om lid te worden van de APMJ.
De contributie van € 15 voor het jaar 2022 moet contant of via elektronische bankoverschrijvin
bankdetails staan bovenaan dit formulier. Wij accepteren geen cheques.
Zorg ervoor dat u uw volledige naam vermeldt in het referentievak om ons te helpen uw betaling te identificeren.
We kunnen geen bankoverschrijvingen meer accepteren van Britse rekeningen, aangezien dit tot bankkosten va
Vereniging. 
Mocht u problemen hebben met het doen van uw betaling, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Houd er rekening mee dat we geen betaling per cheque kunnen accepteren.
 
DATUM:   DAG:  ……….............
 
ACHTERNAAM:  ……………………..……………
 
VOORNAAM:  …………………………………………………………………………
  
ADRES:   .….…………………………………………………………………………
 
   …………………………………………………………………………
 
TEL. NUMMER:  ………………………..…
 
E-MAIL ADRES:  ….………………………………………………………………………………

    
NATIONALITEIT:  ….……………………………………………………………………
 
VOORKEURSTAAL:  1 ……………………………
 
 
 
HANDTEKENING:  ........................................................
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ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MONTGÓ JÁVEA
Apartado 592, Jávea, (Alicante) 
Reg. de Asociaciones Nº CV-01-35558-A.  CIF G53802666 
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con BANCO SABADELL,  J
IBAN: ES37 0081 0660 01 000113 0619  SWIFT CODE:  
Secretaria: secretary@montgoresidents.com
Socios: membershipsecretary@gmontgoresidents.com
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