
 
Betalingsregeling KwaliteitsRegister Mondhygiënisten 
 
Art. 1 Inschrijven 

Inschrijven en uitschrijven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten kan op elke 1
e
 datum van een 

kalendermaand.  

 

Art. 2 Kosten registratie  

1. Het bestuur van NVM-mondhygiënisten stelt op voordracht van het bureau KwaliteitsRegister 

Mondhygiënisten elk jaar het tarief voor registratie en beoordelingen vast. De tarieven zijn openbaar. 

2. De kosten voor registratie in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten  worden door het bureau 

KwaliteitsRegister Mondhygiënisten jaarlijks in rekening gebracht bij de geregistreerde. 

a. Bij registratie of bij al op 1 januari geregistreerde mondhygiënisten wordt de volledige jaarlijkse bijdrage 
jaarlijks eenmalig gefactureerd. 
b. Indien een mondhygiënist zich gedurende het kalenderjaar registreert dan geldt het volgende: 

- de resterende jaarlijkse bijdrage voor het betreffende kalenderjaar wordt berekend door  het 

betreffende kwartaal (na afronding) en de resterende kwartalen van het betreffende kalenderjaar op 

te tellen. Vervolgens wordt naar rato gefactureerd.  

- bepalend voor de berekening van de jaarlijkse bijlage is de begindatum van de registratie. 

- afronding van het betreffende kwartaal wordt gedaan door deze registratiedatum te positioneren 

t.o.v. de helft van het betreffende kwartaal. Valt deze registratiedatum voor de helft van het kwartaal 

wordt het hele kwartaal in rekening gebracht en de eventuele resterende kwartalen van het 

betreffende kalenderjaar. Valt de registratiedatum na de helft van het kwartaal wordt het betreffende 

kwartaal niet in rekening gebracht, maar wel de eventueel resterende kwartalen van het betreffende 

kalenderjaar.  

 

3. Leden van NVM-mondhygiënisten zijn geregistreerd tegen een gereduceerd (50%) tarief. Wanneer het 

lidmaatschap van NVM-mondhygiënisten wordt beëindigd, is de mondhygiënist verplicht om voor de 

resterende registratietermijn in het Kwaliteitsregister het volledige tarief te betalen. Het bureau 

KwaliteitsRegister Mondhygiënisten stuurt hiervoor een aanvullende factuur.  

 

Art. 3 Uitschrijving 

1. Uitschrijving gebeurt door schriftelijke kennisgeving aan het bureau KwaliteitsRegister Mondhygiënisten 

middels het formulier ‘Verzoek om uitschrijving uit het KwaliteitsRegister Mondhygienisten’.  

2. Indien een mondhygiënist zich uitschrijft  kan op verzoek van de uitgeschreven mondhygiënist een gedeelte 

van de jaarlijkse bijdrage worden terug gestort. De bijdrage wordt berekend naar rato van het aantal kwartalen 

van het betreffende kalenderjaar dat de mondhygiënist  niet meer ingeschreven staat.  

3. Bepalend voor deze berekening is de datum van uitschrijving. Afronding van het betreffende kwartaal wordt 

gedaan door de datum van uitschrijving te positioneren t.o.v. de helft van het betreffende kwartaal. Valt deze 

registratiedatum voor de helft van het kwartaal wordt het hele kwartaal plus eventueel andere resterende 

kwartalen terug gestort. Valt de registratiedatum na de helft van het kwartaal dan wordt het betreffende 

kwartaal niet terug gestort, maar wel eventueel resterende kwartalen van het betreffende kalenderjaar. Te 

allen tijde zal bij restitutie € 15,00 administratiekosten van het terug te storten bedrag worden afgetrokken.  

 

https://www.kieskrm.nl/images/stories/dowloads/verzoek%20om%20uitschrijving%20uit%20krm.pdf

