
 

 

 

 

 

 

Bestelformulier naambord groepspraktijk 
(maximaal 5 personen) 

 
N.B. Het NVM- Groepsbord is alleen te bestellen wanneer àlle te vermelden personen op het bord lid 

zijn van de NVM. Het KRM- Groepsbord is alleen te bestellen wanneer àlle te vermelden personen op 
het bord geregistreerd zijn in het KRM. Ditzelfde geldt voor de onderborden. 
Houd er rekening mee dat het bord geretourneerd dient te worden wanneer één van de vermelde 
personen het lidmaatschap opzegt / niet meer geregistreerd is in het KRM. Houd er ook rekening 
mee dat het bord onbruikbaar is wanneer de samenstelling van de groepspraktijk wijzigt (personele 
wijzigingen). 

 
Naam           : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lidnummers van alle personen op het bord: ………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………….………………………………………………………… 

Adres           : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

PC en Plaats  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon       : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail          : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Hierbij bestel ik: 
 

□ Groepsbord NVM 

 
 
 

 
€ 

 
 
 

 
110,00 

 
Namen op het bord: 
(bv. Mw. M. van Gastel / Michelle 
van Gastel / M. van Gastel) 
GOED LEESBAAR SCHRIJVEN S.V.P.! 

 
1. …………………………………………………….………. 

 
2. …................................................... 

□ Onderbord KRM € 25,00* 

□ Groepsbord KRM € 110,00 

□ Onderbord NVM € 25,00** 

   3. …………………………………………………………….. 

Totaal                           € ……………. 
 

Alle bedragen gelden inclusief 21% btw 

 

4. …………………………………………………………….. 
 
5. ……………………………………………………………..

 

 
 

* alleen in combinatie te bestellen met het grote NVM bord 
** alleen in combinatie te bestellen met het grote KRM bord 

 
Voor de NVM borden geldt: Deze dienen ingeleverd te worden wanneer het lidmaatschap (van één) van de 
vermelde personen van de NVM wordt beëindigd. Er geldt een boete van € 100,- per maand bij het niet 
inleveren van het bord. Voor de KRM borden geldt: Deze dienen ingeleverd te worden wanneer (één van) de 
vermelde personen uitgeschreven wordt uit het KRM. Er geldt een boete van € 100,- per maand bij het niet 
inleveren van het bord. 

 
U ontvangt voor uw bestelling een factuur. Indien het factuuradres afwijkt van 

bovenstaande, graag het adres hieronder te vermelden: 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
 
 

 
Handtekening : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Dit formulier retourneren aan: BV Diensten NVM,  Postbus 1166, 3430 BD Nieuwegein 


