
Prijslijst januari 2022 - inclusief 21% BTW

Deze bestelbon sturen aan: ledendrukwerk@drukkerijdegans.nl 

Torendruk - NVLF Ledendrukwerk

Touwslager 3 - 3861 SP  Nijkerk - Telefoon: 033 245 83 75

NVLF ledendrukwerk
bestelformulier

Handtekening

Lidnummer

Gegevens t.b.v. opdruk Tekst gaarne typen of in blokletters (géén stempels) - vette tekst onderstrepen

Verzendadres
□ Volgens bedrukking

□ Afwijkend

Briefpapier □ met □ zonder bankgegevens

IBAN nr.

BIC nr.

KvK nr.
(verplicht op briefpapier)

Visitekaartjes □ met □ zonder privégegevens

Privé adres

Plaats

Praktijkdrukwerk
briefpapier A4 • op naam

declaratie A4 • op naam

decl. A4 met bet.vw. achterzijde • op naam

declaratie klein 20x21 cm • op naam

met vriendelijke groeten 20x21 cm • op naam

vervolgvel A4 • neutraal (logo)

dienstenveloppen 11x22 cm • neutraal

vensterenveloppen 11x22 cm • neutraal

visitekaartjes 5x8,5 cm • op naam

afsprakenkaarten 10,5x15 cm • op naam

betalingsvoorwaarden A4

250  500  1000
□ 54,45  □ 72,60 □ 116,15

□ 54,45 □ 72,60 □ 116,15

□ 66,55 □ 99,25 □ 169,40

□ 44,80 □ 61,70 □ 93,20

□ 44,80 □ 61,70 □ 93,20

□ 26,65 □ 53,25 □ 106,50

□ 33,90 □ 64,15 □ 128,25

□ 38,75 □ 73,80 □ 147,65

□ 48,40 □ 64,15 □ 96,80

□ 49,65 □ 65,35 □ 98,00

 ___ x 100 stuks à  □ 10,30

totaal  €

A4 notitieblok à 50 vel • op naam

A4 notitieblok à 50 vel • neutraal (logo)

A5 notitieblok à 50 vel • op naam

A5 notitieblok à 50 vel • neutraal (logo)

post-it blokje • neutraal (logo) 

□ 199,65 per 50 bloks (21x29,7 cm)  ..........x 50 bloks

□ 11,15 per 10 bloks (21x29,7 cm)  ..........x 10 bloks

□ 139,15 per 50 bloks (14,8x21 cm)  ..........x 50 bloks

□ 6,65 per 10 bloks (14,8x21 cm)  ..........x 10 bloks

□ 10,30 per 10 bloks (7x7,5 cm)   ..........x 10 bloks  

logopedistenembleem

brochures Ken je Stem

brochures Meertaligheid

brochures Taalontwikkeling bij baby's

posters Taalontwikkeling bij baby's

brochures Stem in Zicht

folders Zonder verwijzing naar de logopedist

folders Wat is logopedie?

folders Preverbale logopedie

folders Informatie over de behandeling*

□ 17,25 per stuk (niet-lid 50,00)  ............... stuk(s)

□ 16,50 per 50 stuks (niet-lid 33,00)  .......... x 50 stuks

□ 17,50 per 50 stuks (niet-lid 35,00)  .......... x 50 stuks

□ 10,25 per 50 stuks (niet-lid 20,50)  .......... x 50 stuks

□ 7,50 per 5 stuks (niet-lid 15,00)  ............ x 5 stuks

□ 20,25 per 50 stuks (niet-lid 40,50)  .......... x 50 stuks

□ 4,75 per 50 stuks (niet-lid 9,75)  .......... x 50 stuks

□ 14,50 per 50 stuks (niet-lid 29,00)  .........  x 50 stuks

□ 12,50 per 50 stuks (niet-lid 25,00)  .......... x 50 stuks

□ 8,50 per 50 stuks (niet-lid 17,00)  .......... x 50 stuks

* (incl. 1 kaartje Kwaliteitscriteria) Subtotaal €

Vaste orderkosten per bestelling €

* Prijs inclusief 21% BTW                                     Totaal* €
7,50

  



 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite
NL00 BANK 0000 0000 00
KvK 00000000

. .

. .

Datum:

Betreft:

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite
NL00 BANK 0000 0000 00
KvK 00000000

. .

. .

Declaratie

Nummer:

Datum:

Betalingsvoorwaarden gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000
Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

❏ ter informatie

❏ op verzoek van

❏ volgens afspraak

❏ ter ondertekening

❏ retour, met dank voor inzage

❏ n.a.v. uw brief/telefoontje d.d.

met vriendelijke groet,

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite

 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

. .

. .

Praktijk:
Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail

Privé:
Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00

NAAM PRAKTIJK
Naam klein

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

AFSPRAKENKAART

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

Verzoeke bij verhindering tenminste 24 uur tevoren te berichten,
teneinde kosten voor besproken tijd te vermijden.

 NAAM PRAKTIJK
subkop
Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail

Datum Uur Datum Uur Datum Uur

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmailadres
www.hieruwwebsite

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmailadres
www.hieruwwebsite

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen 
voor honoraria, kosten, vergoedingen en leve-
ringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. 
behandeling of verrichting ten behoeve van de 
patiënt of cliënt, zijn terstond - zonder korting 
- opeisbaar.

2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke 
niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afge-
zegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. 
Afzegging van een behande lingsaf spraak op 
maandag dient vrijdag voorafgaand aan de 
betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te 
zijn geschied, anders zal de afspraak in reke-
ning worden gebracht.

 Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet 
nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG 
bepalingen, worden gehanteerd. De nota hier-
voor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt 
zelf.

3. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gede-
clareerde bedrag bezwaren maakt, moet de 
patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ont-
vangst van de rekening doen, zulks door een 
gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de 
declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als 
tussen partijen vaststaand en juist wordt aan-
gemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt 
de onder punt 4 genoemde termijn niet.

4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige verte-
genwoordiger het verschuldigde bedrag niet 
binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft vol-
daan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de 
logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebre-
kestelling, invorderings maatregelen te treffen. 
Met invorderings maatregelen worden bedoeld 
die maatrege len welke de logopedist moet 
nemen, dan wel derden hiermee moet belas-
ten, om tot volledige betaling van de debiteur te 

komen. De kosten hiervan (de invorderingskos-
ten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. 
Onder invorderingskosten worden onder meer 
verstaan: de kosten van juridisch advies, advo-
caat, gerechtsdeurwaarder en incasso kosten.

5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoor-
diger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de 
betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien 
de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoor-
diger de rekening rechtstreeks door de zorgver-
zekeraar aan de logopedist laat voldoen.

6. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is 
verleend tot bank- of giro incasso dan wel een 
getekende acceptgiro of betalingsopdracht is 
afgegeven aan de logope dist, dan wordt hiervan 
eerst of omstreeks de twintigste dag na datum 
van facture ring gebruik gemaakt.

7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde 
termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een 
nadere aanzegging, tot vordering van de rente 
over de verschuldigde restant hoofdsom. De 
patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoor-
diger is de wettelijke rente verschuldigd.

8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedra-
gen gemoeide gerechtelijke en/of buitenge-
rechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op 
tenminste 15% van de gedeclareerde ter incas-
so gegeven hoofdsom met een minimum van

 € 25,- (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief 
belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor 
rekening van de patiënt.

9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen 
zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de 
debiteur verschuldigd is de administratieve 
gegevens van de logopedist beslissend.

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

Betalingsvoorwaarden 

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 
onder aktenummer 159/2000.

Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeen komst betreffen of hiermee 
verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter verbonden aan de arrondissements-
rechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort 
van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde 
rechter te Utrecht.

 NAAM PRAKTIJK
subkop

Straatnaam 123
1234 AB  Plaatsnaam
Tel. 000 000 00 00
E-mail: info@hieruwmail
www.hieruwwebsite
NL00 BANK 0000 0000 00
KvK 00000000

. .

. .

 NAAM PRAKTIJK, STRAATNAAM 123, 1234 AB  PLAATSNAAM

Declaratie

Nummer:

Datum:

Betalingsvoorwaarden gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000
Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden

Drukwerkservice
Ten behoeve van leden van de Nederlandse Vereniging 

voor Logopedie en Foniatrie

*  Het aanbrengen van veranderingen in de standaard praktijkgegevens is in overleg beperkt mogelijk.

Declaratie
met indruk van uw praktijk-
gegevens*, eventueel met  
betalingsvoorwaarden op  
achterzijde, formaat A4 (21 x 
29,7 cm) in 2 kleurendruk op 
80 grams wit bankpostpapier.

Declaratie klein
als declaratie maar op
formaat 21 x 20 cm.

Met vriendelijke groeten
met indruk van uw praktijk- 
gegevens*, formaat 21 x 20 cm
in 2 kleurendruk op 80 grams 
wit bankpostpapier.

Briefpapier
met indruk van uw praktijkgegevens*, 
formaat A4 (21 x 29,7 cm) in 2 kleuren-
druk op 80 grams wit bankpostpapier.

Vervolgvel
alleen verkrijgbaar in neutrale 
uitvoering (zonder vouw-
streepjes) zoals weergegeven! 
Formaat A4 (21 x 29,7 cm)  
in 2 kleurendruk op 80 grams 
wit bankpostpapier.

Betalingsvoorwaarden
alleen verkrijgbaar in neutrale
uitvoering zoals weergegeven!
formaat A4 (21 x 29,7 cm) in
2 kleurendruk op 80 grams
wit bankpostpapier.

A4 notitieblok
met indruk van uw praktijk- 

gegevens*, formaat A4 
(21 x 29,7 cm) in 

2 kleurendruk op 80 grams 
wit bankpostpapier.

A5 notitieblok
met indruk van uw praktijkgegevens*, formaat A5 (14,8 x 21 cm)

in 2 kleurendruk op 80 grams wit bankpostpapier.

Visitekaartjes
met indruk van uw praktijkgegevens*, formaat 5 x 8,5 cm in
2 kleurendruk op 250 grams natuurkarton.

Afsprakenkaartjes
met indruk van uw praktijk-
gegevens*, formaat 10,5 x 15 cm 
in 2 kleurendruk op 180 grams 
natuurkarton.

Enveloppen
alleen verkrijgbaar in neutrale uitvoering zoals 
weergegeven! Met venster of gesloten uitvoering, 
formaat 11 x 22 cm in 2 kleurendruk op 80 grams  
bankpostpapier.

Wat is logopedie?

Post-it blokje
alleen in neutrale uitvoering zoals 
weergegeven! Formaat 7 x 7,5 cm
in 2 kleurendruk.

Ken je stemIn nederland werken meer mensen met 

hun stem dan met hun handen. er zIjn 

tIentallen beroepen waar de stem het 

belangrIjkste Instrument Is. een aantal 

beroepssectoren bestaat uItsluItend bIj 

de gratIe van het stemorgaan. dagelIjks 

vergaderen duIzenden mensen met 

elkaar. zIj gebruIken allemaal hun stem 

beroepsmatIg.

Voor U
& 

docenten, telefonIstes, verkopers,  
vertegenwoordIgers, coaches, traIners,  

Instructeurs, zangers...

Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

Deze folder geeft u als ouder informatie over de normale taalontwikkeling van 

kinderen en biedt u tips om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. 

De informatie is ingedeeld naar leeftijdsgroepen: 0-12 maanden, 1-2 jaar, 

2-3 jaar en 3-4 jaar.

Ta a l o n t w i k k e l i n g  b i j  b a b y ’ s ,
p e u t e r s  e n  k l e u t e r s

www.ieder1stem.nl

Met je stem maak je geluid. Daar kun je 

naar luisteren maar ook naar kijken. Zo 

kom je meer te weten over stembereik, 

toonhoogte en klankkleur. 

Zonder verwijzing naar de logopedistVanaf 1 augustus 2011 heeft u geen 
verwijzing meer nodig van uw huisarts voor 

logopedie. Dan is de logopedie namelijk direct 

toegankelijk. Wat dit voor u betekent staat in 

deze folder uitgelegd.

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen  

valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het         

spreken begint.

Eet- en drinkproblemen  
bij jonge kinderen

Preverbale logopedie
De behandelivalt onder prespreken begi

Eet- en drbbij jonge 

Informatie over de behandelingvoor de patiënt

TIJDENS DE BEHANDELING
U werkt professioneel en deskundig door:De juiste diagnose te stellenDe juiste prognose aan te geven en te 

bespreken
Te behandelen conform de professionele 

standaard
Vooruitgang te metenHet effect van de behandeling voor de 

patiënt inzichtelijk te makenBij de begeleiding rekening te houden 
met de beperkingen van de patiënt

Afwisseling in te bouwen

Kwaliteitscriteria vanuit 
patiëntenperspectief


