NVMT Bestelformulier
Praktijk:
Naam besteller:
Lidnummer NVMT *:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon overdag:
E-mail:
Middels ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de volgende werkwijze en leveringsvoorwaarden:
•
Alleen recente en volledig ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen.
Foutief ingevulde formulieren worden per ommegaande retour gezonden. Het formulier moet voorzien zijn
van naam èn handtekening.
•
Facturatie vindt achteraf plaats. U hoeft niets te doen, een factuur wordt toegezonden.
•
Voor handeling- en verzendkosten wordt ten alle tijde € 7,50 in rekening gebracht.
•
Binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelformulier wordt uw bestelling verzonden. Mocht er, om welke
reden dan ook, niet aan uw bestellingen kunnen worden voldaan dan ontvangt u hiervan zo spoedig
mogelijk bericht.
•
Producten kunnen alleen per verpakkingseenheid (VE) of een veelvoud daarvan besteld worden.
•
Dit bestelformulier kunt u per, post, email of fax sturen naar: KNGF, afd. facilitaire zaken
Post: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort / fax: 033 4672999 / E-mail: facilitair@kngf.nl.
*

Producten kunnen besteld worden door leden van de NVMT (ledenprijs) en/of door niet-leden van de NVMT, welke wel
geregistreerd zijn in het CKR deelregister MT (niet ledenprijs)
** Dit product is uitsluitend voor leden gratis te bestellen (excl. verzend- en handlingkosten)
*** Dit product is gratis voor NVMT-leden, voor een derde (of meer) exemplaar betaald u als lid de vermelde prijs
(excl. verzend- en handlingkosten)

Product

Verpakkings Prijs
eenheid
leden *
(VE) / stuks
/ VE

NVMT Patiëntenfolders

gratis te downloaden via NVMT website, zie ‘PR-Toolkit’:
http://nvmt.fysionet.nl/mijn-nvmt-diensten-en-producten/mijn-nvmt/
bedrijfsvoering/pr-toolkit.html

NVMT Factsheets

gratis te downloaden via NVMT website, zie ‘Casussen, facstsheets en flowcharts’:
http://nvmt.fysionet.nl/mijn-nvmt-diensten-en-producten/mijn-nvmt/
tijdschriften-en-wetenschappelijke_publicaties/casussen_factsheets-enflowcharts.html

Pennen met NVMT beeldmerk

Prijs
niet leden *
/ VE

Aantal VE

Totaal
in ¤

15

¤ 5,00

¤ 10,00

¤

Boek “Kleurrijk Palet” **

1

¤ 0,00

nvt

¤

Boek “Over de ‘manipulatietherapie’
is zeker het laatste woord nog niet
gezegd” ***

1

¤ 0,00 /
3e of meer:
¤ 10,00

¤ 10,00

¤

Verzend- en handelingskosten € 7,50

1 ¤ 7,50

¤ 7,50

1

¤ 7,50
+

Totaal verschuldig bedrag: ¤

Plaats:				Datum:				Handtekening:
			

			

				

