
Besteller naam :

Reatie- / Lidnummer : 

Telefoon overdag : 

Praktijk / instelling  :      

Adres : 

Postcode/Plaats :

VHVL04 Bestelformulier VHVL Producten

Verzend-, factuuradres

Bestelprocedure SV producten: leverings-, betalingsvoorwaarden

5. Binnen een week na ontvangst van het bestelformulier wordt uw bestelling verzonden. Mocht er, om welke reden 

dan ook, niet aan uw bestelling kunnen worden voldaan dan ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht;

6. Over de folders wordt geen BTW geheven. Over de Verzend- en handlingkosten (leveren van een dienst) echter 

wel: excl. BTW € 6,30; incl. BTW € 7,50.

7. Het verzendadres dient gelijk te zijn aan het factuuradres;

8. Producten kunnen alleen per verpakkingseenheid (of een veelvoud daarvan) besteld worden. Bij folders is de 

verpakkingseenheid doorgaans 25 stuks;

3.Producten worden tegen kostprijs geleverd;

4. Extra kosten voor de handling- en verzending worden in rekening gebracht: € 7,50;

Middels ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de volgende werkwijze, leverings- en 

betalingsvoorwaarden zoals op: www.vhvl.fysionet.nl 

Post, email of fax dit bestelformulier naar: KNGF afd. Ledenvoorlichting                                                                                             

Post: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort  /  Fax: 033 4672999  / E-mail: ledenvoorlichting@kngf.nl

1.Alleen recente en volledig ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen.                                                                    

Foutief ingevulde formulieren worden per omgaande retour gezonden; Een formulier dient voorzien te zijn van een 

naam èn handtekening!

2.Facturatie vindt achteraf plaats; u hoeft niets te doen, een factuur wordt toegezonden.



Verpakking Prijs Aantal Totaal

25 stuks lid € 11,00

niet lid € 22,00

1 lid € 12,50

niet lid € 25,00

1 lid € 3,00

1 niet lid € 6,00

per 3 lid € 6,00

per 3 niet lid € 18,00

BORGSCHAAL lid € 0,90

niet lid € 1,50

DVD lid - gratis

niet lid € 4,50

PEN gratis

€ 6,30

POSTER

Naam èn handtekening:

VHVL04 Folder / A5 gebonden (full color / drukwerk)

FOLDER ALGEMEEN INFO  ( NIEUW / herzien 2010)

Product

Handling- en verzendkosten excl. BTW

Datum:

Poliklinisch beweegprogramma hartfalen’

Plaats:

Subtotaal::

Totaal verschuldigd:


