
1. Advertentie in de Nieuwsbrief 

 De Nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van 550 exemplaren; 

 Advertenties kunnen worden toegestuurd aan het secretariaat, t.a.v. Redactie Nieuwsbrief; 

 Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat (040-2911424; email: nvva@arbeidshygiene.nl  

   Tarief 1/1 pagina (A4)  € 450,- 

   Tarief 1/2 pagina (A5)  € 300,- 

    Tarief 1/4 pagina (A6)  € 200,- 

    Insteker  € 450,- 

2. Aanschaf ledenbestand op etiketten of rondmailen ledenbestand 

 Het bestand is bestemd voor éénmalig gebruik; 

 Het bestand omvat zo'n 500 leden; 

 Het etiketten- of e-mailbestand (verstuurd als BCC) is aan te vragen bij het secretariaat; 

 Prijs: € 450,- 

3. Advertentie website 

 Advertentie website, eerste week (inclusief vermelding onder 'nieuws'); Prijs € 300,- 

 Advertentie website, per volgende week; Prijs € 50,- 

4. Inrichten van een stand tijdens contactbijeenkomst 

 Contactbijeenkomsten vinden 4 maal per jaar plaats en worden gemiddeld bezocht door ca. 80 personen 
(leden van de NVvA); 

 Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat 

 Prijs: leden en begunstigers € 115,- / niet-leden € 160,- 

5. Inrichten van een stand tijdens symposium 

 Het symposium vindt jaarlijks plaats; 

 Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat. 

Tenslotte 

Alle bedragen zijn exclusief BTW en gelden t/m 31 december 2014. 
 
Indien u lid of begunstiger van de NVvA wilt worden dan kan dat. 
De contributie bedraagt:  

 € 170,00 voor leden 

 € 30,00 voor studenten, AIO's, werkzoekenden en gepensioneerden 

 € 30,00 voor ex-studenten, het eerste jaar na het afstuderen 

 € 340,00 voor begunstigers (geen BTW). 

 € 25,00 voor ontvangst per post (in plaats van per mail) 

Studenen AH krijgen een gratis lidmaatschap aangeboden tijdens hun studie. 

 

 

Adres secretariaat van de NVvA: 

Postbus 1762 

5602 BT Eindhoven. 

Tel. 040-2911424 

E-mail: nvva@arbeidshygiene.nl 

Website: www.arbeidshygiene.nl 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Voor een officiële prijsopgave kunt u contact opnemen met het NVvA-

secretariaat: nvva@arbeidshygiene.nl 
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