Nederlandse Vereniging
voor Bekkenfysiotherapie
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per maand!

Samen voor jou
Je werkt als
bekkenfysiotherapeut
en wilt het allerbeste
voor je vak.

Word lid van de NVFB
en profiteer van alle
voordelen!
Naast de inhoud en patiënten
levert je dit grote kortingen
op. Een enorme korting vanuit
het kwaliteitsregister CKR en
o.a. korting op de allerbeste
scholingen.

Voordelen

Eigen vakblad twee keer per jaar
Doorlopend scholing (met korting)
Patiënten werving via consumentplatform NVFB
Belangenbehartiging bij zorgverzekeraars
Toegang tot wetenschappelijke artikelen

Loondienst
M EED O EN

Vrijgevestigd

COMPLEET

MEED O EN

COM P LE E T

39,80

48,30

48,30

57,30

(€ 478 p.j.)

(€ 580 p.j.)

(€ 580 p.j.)

(€ 688 p.j.)

CKR Korting per maand*

- 17,75

- 17,75

- 17,75

- 17,75

Scholingskorting per maand**

- 15,00

- 25,00

- 15,00

- 25,00

Netto maandkosten

v.a.

NVFB-lidmaatschap per maand
(inclusief KNGF-lidmaatschap)
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7,10

¤

v.a.

5,60

¤

15,60

v.a.

¤

14,60

v.a.

* Bij CKR registraties in de registers algemeen en bekkenfysiotherapie
** Gemiddelde korting op scholing per jaar voor NVFB leden

Word nu lid en steun je vak!
Gebruik onderstaand aanmeldformulier (ook digitaal invulbaar!)
en stuur deze naar info@nvfb.nl of ga naar

www.nvfb.nl

Aanmeldformulier
NVFB-lidmaatschap en KNGF lidmaatschap
Lidmaatschap categorie
Lid (CKR of Keurmerk geregistreerd)

Loondienst - Meedoen

Vrijgevestigd - Meedoen

Aspirant lid (bekkenfysiotherapeut in opleiding)

Loondienst - Compleet

Vrijgevestigd - Compleet

Persoonsgegevens*
Achternaam
Voorletters
Geslacht
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
CKR / Keurmerk nummer
*

vul alle persoonsgegevens in voor een goede administratieve afhandeling

Werkgegevens
Naam organisatie
CAO

Gezondheidscentra

Academische ziekenhuis

Ziekenhuis

V&V

Anders, namelijk

(indien van toepassing)

Functie
Straat
Huisnummer
Postcode + Plaats
Telefoonnummer

	Hierbij verklaar ik lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) en het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Datum:		

Je kunt ingevuld formulier naar info@nvfb.nl sturen. Dank voor je steun aan de bekkenfysiotherapie!

NVFB - Samen voor jou

