
• Plaatsing website:  € 200,-
• Plaatsing digitale nieuwsbrief + website: € 520,-

Bij opdracht kan gekozen worden de advertentie voor een langere periode te plaatsen. Hierbij worden de 
volgende kortingen gehanteerd: 

 8, 12 of 16 weken op de site laten staan: 15% korting (over het hele bedrag)

 20, 24 of 28 weken op de site laten staan: 20% korting (over het hele bedrag)

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

MBB’ers werkzaam op de afdelingen nucleaire geneeskunde, echografie, radiologie of radiotherapie die een baan 

zoeken zullen zeker de website van de NVMBR daarop naslaan.  Advertenties voor de werving van personeel worden 

geplaatst op het publiek toegankelijke deel van de NVMBR website. Aankondigingen van evenementen kunnen via de 

NVMBR website als persberichten onder de aandacht worden gebracht.

Advertenties 
NVMBR digitale nieuwsbrief en 
NVMBR website 2020

Tarieven met ingang van januari 2020

Advertentie-exploitatie

NVMBR 
Churchilllaan 11 
3527 GV Utrecht

E: publicaties@nvmbr.nl 
T: 030 2318842
H: www.nvmbr.nl

 Plaatsing
a. De advertentie of aankondiging wordt na ontvangst van de opdracht en het

materiaal per direct geplaatst op de website.
b. De nieuwsbrief verschijnt driewekelijks, plaatsing van de advertentie of

aankondiging wordt in de eerstvolgende editie geplaatst na ontvangst van de
opdracht.

Aanleveren materiaal
Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd als (certified) PDF via 
publicaties@nvmbr.nl.
Voor plaatsing van aankondiging digitale nieuwsbrief ontvangen we graag de 
'teaser' en een logo of foto die bij de advertentie geplaatst kan worden (jpg, 
png, eps, ai).

Annulering
Het annuleren van de advertentie kost 30% van het 
plaatsingstarief.

€ 250,- Vacature of aankondiging op website voor een periode van vier weken. Er is geen 

beperking van het aantal woorden (pdf). 

€ 640,- Vacature of aankondiging in de digitale nieuwsbrief  voor leden (max. 150 woorden) 

plus vermelding gedurende 4 weken op website (pdf - zonder beperking woorden). 

De advertentie kan direct na afloop van de periode éénmalig verlengd worden voor een periode van vier weken:




