
 

 

Bestelformulier producten NVFL   

Praktijk/instelling  

Naam:  

Lidnummer NVFL  

Adres  

Postcode/plaats  

Telefoon  

E-mail  
Middels ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de volgende werkwijze en 
leveringsvoorwaarden. 

* 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 en handtekening;  
* Facturatie vindt achteraf plaats. U hoeft niets te doen, een factuur wordt toegezonden; 
* Binnen 7 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 de folders en 
flyers is de verpakkingseenheid 25 stuks 
* Kosten voor handling verzendkosten worden in rekening gebracht: € 7,50 . Bij grotere bestelling komt hier nog 7,50 bij in 
verband met verzenden meerdere pakketten.  
* Post of e-mail (bij voorkeur) dit bestelformulier naar facilitair@kngf.nl of  NVFL, Postbus 248, 3800AE Amersfoort. 
                                                                

Vorm Onderwerp Aantal VE 
(bestellen) 

VE (stuks) Prijs/VE Totaal Code 

Folder 
(A5) 

Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen.  
Oncologie- en oedeemfysiotherapie 

 25  € 5,00  NVFL022 

Poster 
(A3) 

Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen 
Fysiotherapieenkanker.nl 

 3 € 3,00  NVFL023 

Poster 
(A2) 

Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen 
Fysiotherapieenkanker.nl 

 3 € 3,00  NVFL024 

Poster  
(A1) 

Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen 
Fysiotherapieenkanker.nl 

 1 € 1,50  NVFL025 

Flyer 
(A5) 

Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen 
Fysiotherapieenkanker.nl 

 25 € 3,00  NVFL026 

Blad 
(A4) 

O2 Extra uitgave Oncologie en Oedeem  1 € 5,00  NVFL027 

Blad 
(A4) 

O2 Themanummer  Lipoedeem (2017)  1 € 5,00  NVFL028 

Blad 
(A4) 

O2 Themanummer Mannen en kanker 
(2018) 

 1 € 5,00  NVFL030 

Verzend en administratiekosten   € 7.50 € 7.50 

Extra kosten bij groot pakket   € 7.50  

Totaal verschuldigd €   

Plaats    Datum     Handtekening 

 

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

mailto:facilitair@kngf.nl

