Actievoorwaarden Krachten Bundelen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Krachten Bundelen actie georganiseerd door het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor
Kinderfysiotherapie, hierna te noemen respectievelijk KNGF en NVFK.
•
•
•

Door gebruik te maken van deze actie ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.
Aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
Door gebruik te maken van deze actie ga je automatisch ook akkoord met de algemene
voorwaarden van zowel KNGF als NVFK. Deze vind je respectievelijk op
https://www.kngf.nl/KNGF/Lidmaatschap/lid-worden.html en
https://nvfk.kngf.nl/Over+NVFK/Vereniging/lid-worden.html

Deelname actie:
1.
2.
3.
4.

De actie loopt tot en met 18 september 2020.
Deelname is alleen mogelijk bij deelname aan het NVFK jubileum event NVFK Draait Door.
Je kunt deelnemen aan deze actie door je aan te melden via www.mijnkngf.nl
KNGF en NVFK behouden zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen.
5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Kortingen:
De volgende actiekortingen zijn van kracht voor lidmaatschappen die gedurende de actieperiode
worden afgesloten bij NVFK en/of KNGF:
1. Bundelkorting KNGF t.w.v. €100,- per jaar op een van de volgende KNGF lidmaatschappen:
• Loondienst Meedoen
• Loondienst Compleet
• Vrijgevestigd Meedoen
• Vrijgevestigd Compleet
• Duur: 2 kalenderjaren
• Alleen in combinatie met het NVFK-lidmaatschap: Geregistreerd Lid
2. Korting op KRF NL Basisregister Algemeen Fysiotherapeut voortvloeiend uit bovengenoemde
KNGF lidmaatschappen: Niet-leden betalen €242,- per jaar, leden betalen €100,- per jaar.
• Duur: gelijk aan de duur van het afgesloten KNGF lidmaatschap.
3. Korting op KRF NL Deelregister Kinderfysiotherapie voortvloeiend uit bovengenoemde KNGF
lidmaatschappen: Niet-leden betalen €121,- per jaar, leden betalen €50,- per jaar.
• Duur: gelijk aan de duur van het afgesloten KNGF lidmaatschap.
4. Jubileumkorting NVFK t.w.v. €73,50 per jaar op het NVFK-lidmaatschap: Geregistreerd Lid.
• Duur: 2 kalenderjaren
• Ingangsdatum: Bij aanvang NVFK lidmaatschap
• Alleen in combinatie met een van bovengenoemde KNGF lidmaatschappen
Voor alle kortingen geldt dat deze onder voorbehoud zijn van prijswijzigingen in de onderliggende
lidmaatschappen en registraties.
Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met KNGF Ledenvoorlichting via
Ledenvoorlichting@kngf.nl.
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt te Amersfoort d.d. 17
juni 2020.

