
Bestelformulier  presentatiemateriaal NVFB 
Praktijk / instelling :        

Besteller naam :  

Lidnummer NVFB :   

Adres :   

Postcode/Plaats :  

Telefoon overdag :   

E-mail :  

Middels ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de volgende werkwijze en leveringsvoorwaarden zoals vermeld op www.nvfb.nl 

• 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; 
• Kosten voor handling verzendkosten worden in rekening gebracht: € 7,50 (incl. btw); behalve bij bestelling boven €100,- 
• Binnen 14 dagen 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; 
• Producten kunnen alleen per verpakkingseenheid (afgekort VE) of een veelvoud daarvan besteld worden: bij folders is de verpakkingseenheid 25 

stuks: 
• Bij bestelling van een poster in combinatie met een ander product  betaald u extra verzendkosten (vanwege de verpakking wordt de bestelling in twee 

zendingen uitgevoerd; bij bestelling van enkel een poster betaald u eenmalig dit bedrag. 
• Post, email (bij voorkeur) of fax dit bestelformulier naar:   KNGF, afd. Bedrijfsbureau - Facilitair                                                                                  

                                                                                           Postbus 248, 3800 AE Amersfoort    E-mail: facilitair@kngf.nl                                                                                    

Vorm 
 
Korte naam Artikel 

Aantal VE 
bestellen Code VE (stuks) Prijs/ VE Totaal 

folder Algemeen Algemene info bekkenfysiotherapie  NVFB013 25 € 5,50  

folder Verwijzers Verwijzers: De bekkenft helpt met diagnostiek  NVFB014 25 € 5,50  

folder Engels Pelvic Physiotherapy in the Netherlands (engels)  NVFB029 25 € 5,50  

folder Mannen Mannen hebben ook een bekkenbodem  NVFB015 25 € 5,50  

folder Overactief Beheers uw bekkenbodem  NVFB016 25 € 5,50  

folder Bekkenpijn Uw bekkenbodem beter belast bij zwangerschap  NVFB017 25 € 5,50  

folder Adviezen De bekkenft geeft u adviezen voor toiletgedrag  NVFB018 25 € 5,50  

folder Obstipatie Probleemloos ontlasten  NVFB019 25 € 5,50  

folder Prolaps De bekkenfysioft geeft steun en bescherming   NVFB021 25 € 5,50  

folder Seksualiteit Seks, het moet wel leuk blijven  NVFB022 25 € 5,50  

folder  Chr.bkknpijn Pijn in uw buik of bekkengebied?  NVFB033 25 € 5,50  

folder PPC BB 
Zwangerschap en bevalling: Hoe is het nu met je 
bekkenbodem?  NVFB034 25 € 5,50  

folder PPC tijdlijn 

Tijdlijn voor herstel van het bekken en de 

bekkenbodem na de bevalling.   NVFB035 25 € 5,50  

folder Echografie 
Functionele bekkenechografie 
Een andere kijk op de bekkenbodem  NVFB036 25 € 5,50  

folder Kinderen 
Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met 
problemen in de zindelijkheid  NVFB038 25 € 5,50  

document Hygiëne Hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied  NVFB023 1 € 3,50  

tijdschrift Glossy Glossy Magazine   NVFB037 1 € 5,00  

tijdschrift Bulletin NVFB Bulletin  NVFB010 1 € 7,50  

poster Poster Promotieposter BekkenFysiotherapie  NVFB030 1 € 2,00  

Poster Poster Essity Poep- en plasposter  NVFB031 1 € 0,00  

kaart Diagnosekaart Geplastificeerde diagnose kaart  NVFB027 1 € 2,50  

  Alleen voor leden te bestellen:      

pakket Toolkit PPC - Toolkit PPC-BFT  NVFB042 1 € 25,00  

poster Poster BBC A3 - A3 poster bekkenbodemcheck PPC  NVFB043 1 € 2,00  

poster Poster BBC A5 - A5 poster bekkenbodemcheck PPC  NVFB044 1 € 1,00  

folder Folder BBC vrouw - Folder Bekkenbodemcheck vrouw  NVFB040 25 € 5,50  

folder Folder PPC verwijzer - Folder verwijzer Postpartum consult  NVFB041 25 €5,50 + 

Subtotaal  

Toeslag  niet-NVFB-leden (indien van toepassing)    x 2 =  

Toeslag  bij  bestelling  poster (indien van toepassing) FAC01 1 € 7,50  
Verzend- en administratiekosten FAC01 1 € 7,50 € 7,50 

Totaal verschuldigd:     

Plaats:    Datum:    Handtekening: 

http://www.nvfb.nl/
mailto:facilitair@kngf.nl

