
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Voor afdelingen die gebruik willen maken van deze regeling zijn onderstaande spelregels voor de 
afdeling en de medewerkers van toepassing: 
 Het verzoek voor de afspraak van centrale facturering kan per e-mail administratie@nvmbr.nl  

worden ingediend door de leidinggevende van de afdeling. 
 Aangeleverd wordt een lijst met alle Advanced Practitioners, MBB’ers en assisterenden in een 

Excel bestand (Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, KP-nummer (indien van toepassing), 
geboortedatum, email adres, woonadres, postcode en plaats). Deze lijst wordt jaarlijks op 
verzoek van de NVMBR aangeleverd. 

 De NVMBR controleert de ledenadministratie op een reeds bestaand lidmaatschap en roept de 
medewerkers die nog geen lid zijn via de email op zich aan te melden voor het lidmaatschap. 
 



 

 
 
 

 Alle medewerkers krijgen per e-mail een bevestiging van de NVMBR over de procedure van 
aanmelding en opzegging. 

 De ingangsdatum van de afspraak is aan het begin van een kalenderjaar voordat de 
contributierun is uitgevoerd (begin tot medio februari). 

 De afspraak wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien de afdeling geen gebruik meer wil 
maken van de regeling wordt dit voor 1 januari van het komende jaar aangegeven per e-mail. 

 Alle medewerkers (Advanced Practitioners, MBB’ers en assisterenden) zijn of worden lid van de 
NVMBR bij aanvang van deze afspraak. 

 De medewerker blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het aanmelden en opzeggen van het 
lidmaatschap. 

 Bij wijziging van werkgever blijft het lidmaatschap doorlopen en zijn de gebruikelijke 
opzegtermijnen van toepassing. De factuur voor de contributiebijdrage wordt weer naar de 
medewerker gestuurd indien de nieuwe werkgever geen zelfde regeling heeft getroffen. 

 De afdeling stuurt jaarlijks een lijst van medewerkers ter controle. Op basis van de 
gecontroleerde lijst wordt de contributiebijdrage centraal gefactureerd. 

 De afdeling draagt zorg voor het vermelden van de juiste factuurgegevens (factuuradres en 
ordernummer of kostenplaatsnummer) zowel voor het lidmaatschap als voor deelname van de 
medewerkers aan NVMBR scholing. 


