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t.a.v. mevr. H. Klandermans  
NAPA 

 
Utrecht, 19 augustus 2022 
 

Betreft: offerte collectief abonnement Psyfar vs 
 
Geachte mevrouw Klandermans, 

 
Hartelijk dank voor uw aanvraag voor een collectief abonnement op Psyfar vs. Bijgaand 
ontvangt u een offerte voor de abonnementen voor de leden van de vakgroep. 

 
Prijs van het collectieve abonnement 
Psyfar vs kent een kortingsstaffel voor collectieve abonnementen waarbij het 
kortingspercentage oploopt naarmate meer abonnementen worden afgenomen. Bij een 
abonnement voor de door u genoemde 5 PA’ers ontvangt u volgens deze staffel 5% korting op 
de abonnementsprijs.  

 
De reguliere prijs voor een abonnement is € 251,- per jaar (inclusief 9% btw; € 238,28 excl. btw). 
Een jaarabonnement omhelst altijd drie edities van Psyfar vs, en kan ingaan op een door u 
gekozen moment. Telefonisch bespraken we dat het abonnement in zou gaan op het moment 
dat er ook accreditatie bij de NAPA wordt aangevraagd: vanaf editie 2022-3 (december 2022). 

 
Dat betekent dat de totaalbedragen bij de door u genoemde opties als volgt zijn: 
(prijzen exclusief 9% btw) 

 
5 PA’ers € 230,28 x 5 = € 1.151,40 
Minus 5% korting: € 120,39 
Totaal: 

 
 

€ 2.287,47 
 

 
 

Abonnees ontvangen: 

 

• Drie edities van het nascholingstijdschrift per jaar. Deze edities worden via de post bezorgd 
op een door de abonnee zelf gekozen adres. 

• 15 e-learningmodules per jaar (5 modules per editie). 

• Geaccrediteerde nascholingspunten: Psyfar vs wordt geaccrediteerd door het VSR. 
Vanaf december 2022 wordt Psyfar vs  tevens ter accreditatie aangeboden bij NAPA.  

• Persoonlijke inlogcodes voor de website www.psyfarvs.nl. Op deze website zijn alle 
artikelen van Psyfar vs toegankelijk in PDF. Verder krijgt een abonnee via deze website 
toegang tot de e-learningmodules. 

• Korting op deelname aan cursussen of congressen georganiseerd door Psyfar vs. Kijk 
voor het actuele aanbod op www.psyfarvs.nl/events.  

 

http://www.psyfarvs.nl./
http://www.psyfarvs.nl/events
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Voorwaarden voor het abonnement 
 

De voorwaarden voor een collectief abonnement zijn als volgt: 
 

• Een abonnement loopt minimaal voor de duur van een kalenderjaar en wordt telkens 
stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd tenzij het abonnement drie maanden van 
tevoren wordt opgezegd. 

• Aanmelden van meer deelnemers is gedurende de looptijd altijd mogelijk, maar heeft geen 
invloed op de staffelkorting. Staffelkorting wordt eens per jaar herzien bij verlenging van het 
abonnement. Als u tussentijds nieuwe deelnemers aanmeldt, ontvangt u hier een 
aanvullende factuur voor.  

• Er wordt één centrale factuur gestuurd met een betalingstermijn van 30  dagen. 

• Eén contactpersoon binnen de vakgroep fungeert als contactpersoon en coördineert en 
communiceert mutaties binnen het collectieve abonnement. Het deelnemersbestand wordt 
digitaal, bij voorkeur in Excel, aangeleverd. Mutaties in het abonnementenbestand worden 
digitaal, bij voorkeur in Excel, aangeleverd. 

• Prelum gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met betrekking tot de aan haar aangeleverde 
gegevens. Prelum zal zodanige maatregelen treffen dat de vertrouwelijke informatie het 
vertrouwelijke karakter blijft behouden en niet ter kennis komt van derden tenzij dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of Prelum daartoe verplicht is op 
grond van de wet. 

• Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden en Standaard 
Publicatievoorwaarden van Prelum uitgevers van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht op 23 september 2008 onder dossiernummer 30237451. Een 
exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn 
tevens raadpleegbaar via www.prelum.nl. 

 

Geldigheid van deze offerte 

Deze offerte is geldig tot 19 november 2022. 
 

Ik verwacht dat ik u hiermee een passend voorstel heb gedaan. Als u aanvullende informatie wenst 
of nog vragen heeft, sta ik u graag te woord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Prelum | Medische media en nascholing 
 

 
M. (Manon) van Deijnen, MA 
Uitgever 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.prelum.nl/
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Voor akkoord met offerte collectief abonnement  
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
Naam:    ……………………………………………………………………………………………………………...  
 
Functie:   …..………………………………………………………………………………………………………...  
 
Datum en plaats:  …………………………………………………………………………………………………………….. 


