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Bestelformulier naamborden ‘mondhygiënist’ of ‘geregistreerd-mondhygiënist’ 
 
Naam  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

NVM-lidnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Geregistreerd in het KRM: Ja / Nee KRM-nummer: ………………………………………………………….. 

 
Wijziging van titel na 1 juli 2020  
1 juli 2020 is het Experiment Tijdelijke Zelfstandige Bevoegdheid Mondhygiënist van start gegaan. 
Mondhygienisten die deelnemen aan het experiment en zich hebben geregistreerd in het tijdelijke 
BIG-register, dragen de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’. Let op!: als je een KRM-registratie 
hebt, mag je je niet meer geregistreerd mondhygiënist noemen (er is dan sprake van titelmisbruik). 
Je plaatst in dat geval de volgende informatie achter je titel: geregistreerd in het 
KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. 
 

Bestellen naambord met juiste titel 
Als je deelneemt aan het experiment en van plan bent een naambord te bestellen, dan is voor jou 
de versie voor ‘geregistreerd-mondhygiënist’ van toepassing. In het geval je niet deelneemt aan het 
experiment, is voor jou het naambord ‘mondhygiënist’ van toepassing. Streep hieronder door wat 
niet van toepassing is.  

 
Ik bestel als mondhygiënist / geregistreerd-mondhygiënist: 
 

□ Groot Bord NVM  €  65,00   

□ Onderbord KRM €  25,00*  

□ Groot Bord KRM €  65,00  

□ Onderbord NVM €  25,00** 

  -------------- 
 

Totaal € ……………. 
 
 
Alle bedragen zijn inclusief 21% btw 
 
* alleen in combinatie met het grote NVM bord te bestellen 
** alleen in combinatie met het grote KRM bord te bestellen 

 

Voor de NVM borden geldt: Deze dienen ingeleverd te worden wanneer het lidmaatschap bij NVM-mondhygiënisten 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 je uitgeschreven wordt uit het KRM register. Er geldt 
een boete van € 100,- per maand bij het niet inleveren van het bord. 
 
 z.o.z. 
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Je ontvangt voor je bestelling een factuur. Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaande, graag 
het adres hieronder vermelden: 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

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

 

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

 
Bedrukking naam op het naambord (bijv. Michelle van Gastel of mw. M. van Gastel)  
GOED LEESBAAR SCHRIJVEN SVP!: 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Een scan van dit formulier mailen naar: bureau@mondhygienisten.nl 

mailto:bureau@mondhygienisten.nl
mailto:bureau@mondhygienisten.nl

