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NVOI Bulletin is een redactioneel onafhankelijk, actueel 

vaktijdschrift voor tand artsen, MKA-chirurgen en overige 

specialisten in de tandheelkundige gezondheidszorg, 

de tandtechnische industrie en tandheelkundige groot-

handel. Het Bulletin heeft een expliciet wetenschappelijke 

focus op de tandheel kundige implantologie.

Het full-color magazine verschijnt dit jaar drie keer en wordt 

(gratis) gericht verstuurd aan de leden van Nederlandse Vereniging voor Orale 

Implantologie (NVOI). Hiermee wordt een nagenoeg dekkend bereik  gerealiseerd 

onder tandartsen en MKA-chirurgen die zich bezighouden met de implantologie, circa twintig 

procent van alle praktiserende tandartsen en MKA-chirurgen in Nederland.

Indien daartoe een aanleiding bestaat, kan een uitgave van het NVOI Bulletin middels 

 bij sluiting tevens worden verzonden naar het grootste landelijke adressen bestand van 

mondzorg kundigen in Nederland. Middels deze zgn. extended distributie wordt een dekkings-

graad van ruim 90% bereikt onder praktiserende tandartsen en tandheelkundige specialisten in 

het land. Adverteerders ontvangen hiervan vroegtijdig bericht.

Het NVOI Bulletin is bij uitstek geschikt voor marketingcommunicatie richting de specifieke en 

gespecialiseerde doelgroep: het hoogste bereik voor uw boodschap in een modern, zakelijk en 

overzichtelijk format met een frisse uitstraling.

Oplagen (gemiddelde oplage per verspreiding)

Reguliere distributie  1.640 stuks

1.1  lidmaatschappen  1.600

1.2  industriële partners en sponsoren  30

1.3  betaalde abonnementen  0

1.5  overigen  10

Extended distributie (optioneel)  12.640 stuks

1.1  lidmaatschappen  1.600

1.2  industriële partners en sponsoren  30

1.3  betaalde abonnementen  0

1.4  landelijk adressenbestand mondzorgkundigen  11.000

1.5  overigen  10

Verschijningsdata, uiterste reserverings- en aanleverdata

Adverteren - verschijning  distributie  reserveren t/m aanleveren advertenties

#01 eind april 2020  regulier  28 februari 2020  28 februari 2020

#02 eind augustus 2020  regulier  26 juni 2020  26 juni 2020

#03 medio december 2020  regulier  16 oktober 2020  16 oktober 2020

Kopij NSOI partners distributie  reserveren t/m aanleveren kopij 

#01 eind april 2020  regulier  28 februari 2020  28 februari 2020

#02 eind augustus 2020  regulier  26 juni 2020  26 juni 2020

#03 medio december 2020  regulier  16 oktober 2020  16 oktober 2020

http://www.puntgo.nl


Voorkeursplaatsingen o.b.v. paginakeuze +10% (binnen partnerovereenkomsten alleen beschik-

baar voor premium partners).

In geval van extended distributie geldt voor alle bovenstaande tarieven +25% (deze uplift is 

tevens van toepassing op alle overige prijs- en plaatsingsafspraken, inclusief afspraken binnen 

partnerovereenkomsten).

Mogelijkheden en tarieven voor bijsluiters en/of meehechters op aanvraag.

Opmaakkosten van een persbericht door NSOI binnen het vaste format € 75,00 p/persbericht.

Tarieven en prijsafspraken per jaargang, genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Alle advertenties, persberichten en andere derden-uitingen onder uitdrukkelijk redactioneel 

voorbehoud.

Optie gemarkeerd met * alleen beschikbaar voor NSOI premium partners.

Advertentieformaten en tarieven 

 b x h in mm  1x  2x  3x NSOI partners

1/1 pag  192 x 259  € 1.545  € 1.465  € 1.390 € 1.155

1/1 pag aflopend 210 x 277  € 1.650  € 1.610  € 1.520 € 1.285

1/1 omslag 2 en 4 210 x 277  € 1.875  € 1.825  € 1.850 € 5.655

1/2 pag 192 x 125  € 790  € 775  € 720 € 565

Advertorial / persbericht 192 x 259  € 1.695 - - € 1.285*

Specificaties reproductiemateriaal 

Aanlevering van reproductiemateriaal uitsluitend digitaal naar bulletin@nvoi.nl. 

Opgemaakt advertentiemateriaal als PDF (PDF/X-1a;2001), of anders als EPS of hi-res TIFF, 

voorzien van 3 mm overlap en snijtekens, in CMYK kleuropbouw. Snijtekens buiten het afloop-

gebied plaatsen.

Overig (los) beeldmateriaal ter illustratie of andere opmaak uitsluitend op basis van 

 hi-res JPEG of TIFF (min. 300dpi op 90% van de beoogde reproductiegrootte). Verwerking van 

(bedrijfs)logo’s alleen middels vector-based EPS of Illustrator file.

Indien het reproductiemateriaal niet conform de aanlevervoorwaarden wordt ontvangen,  

kunnen kosten voor het maken van noodzakelijke aanpassingen worden doorberekend.

Adres Kreek 6, 1654 JX Benningbroek
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Algemene 
Voorwaarden 
NSOI

Inschrijven

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus 

of congres legt het Congresbureau 

NSOI de daartoe benodigde gegevens 

vast ten behoeve van de verwerking 

van uw inschrijving. Uw (persoons)

gegevens welke zijn vastgelegd middels 

het inschrijfformulier worden uiterst 

zorgvuldig behandeld en bewaard. In alle 

gevallen verwerkt het Congresbureau 

NSOI alleen die persoonsgegevens die 

ter zake dienend en niet  bovenmatig 

zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding 

heeft aangegeven als zijnde akkoord voor 

gebruik ten behoeve van uw inschrijving 

voor de cursus of congres.

Door u ingevulde gegevens zullen niet 

voor commerciële doeleinden worden 

gebruikt noch ter beschikking gesteld 

worden aan derden, tenzij hiertoe 

vooraf uitdrukkelijk toestemming zou 

zijn verleend, behoudens aan de met de 

organisatie samenwerkende industriële 

partners van de cursus of het congres. 

Verder geldt dat elke verwerking in 

overeenstemming is met de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG).

Inschrijven geschiedt op volgorde van 

aanmelding. Na ontvangst van uw 

inschrijving ontvangt u binnen 14 dagen 

een schriftelijke bevestiging van uw 

definitieve inschrijving en een overzicht 

van de cursus- of congreskosten van het 

Congresbureau NSOI. Bij overinschrijving 

wordt u op een wachtlijst geplaatst en 

ontvangt u hierover bericht.

Betaling

Betaling van de kosten voor inschrijving 

voor een cursus of congres vindt 

uitsluitend plaats via automatische 

incasso. Deze incasso vindt maximaal 

6 weken voorafgaand aan de cursus- of 

congresdatum plaats, tenzij nadrukkelijk 

anders vermeld.

Annulering / Bedenktijd

U heeft 14 dagen bedenktijd op het 

moment van inschrijven. De bedenk-

termijn vervalt indien het eerste les-

moment binnen de 14 dagen bedenktijd 

plaatsvindt en de deelnemer hieraan 

heeft deelgenomen.

Annulering van uw inschrijving dient 

schriftelijk te geschieden bij het 

Congres bureau NSOI. Dit kan tevens per 

email naar  congresbureau@nsoi.nl.  

Annulering van uw inschrijving 

binnen 14 dagen na ontvangst van uw 

inschrijving is kosteloos. Daarna geldt: 

bij annulering tot 6 weken voorafgaand 

aan de cursus- of congresdatum wordt 

€ 30,00 administratiekosten in rekening 

gebracht, daarna wordt 50% van uw 

inschrijvingskosten in rekening gebracht. 

Bij annulering binnen de periode van 2 

weken voorafgaand aan de cursus- of 

congresdatum vindt geen restitutie meer 

plaats. Eventuele restitutie zal binnen 2 

weken plaatsvinden.

 

Data, prijzen, programma, tijden en 

spreker(-s) zijn onder voorbehoud. 

Vanzelfsprekend streeft het Congres-

bureau NSOI er naar te voorkomen dat 

een cursus of congres geen doorgang kan 

vinden. Bij minder dan 50% inschrijvingen 

van het totaal aantal te plaatsen 

deelnemers behoudt het Congresbureau 

NSOI zich het recht voor een cursus of 

congres geen doorgang te laten vinden. 

U wordt hierover per email geïnformeerd 

en er vindt desgewenst restitutie van de 

inschrijvingskosten plaats of u wordt 

ingedeeld bij een volgende cursus- of 

congresgelegenheid. Bij overmacht, 

zoals acute ziekte van een spreker of 

ieder ander ernstig voorval, behoudt 

het Congresbureau NSOI zich eveneens 

het recht voor de cursus of congres 

geen doorgang te laten vinden. U wordt 

hierover per email geïnformeerd en 

er vindt desgewenst restitutie van de 

inschrijvingskosten plaats, er wordt 

een nieuwe cursus- of congresdatum 

vastgesteld of u wordt ingedeeld bij een 

volgende cursus- of congresgelegenheid.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een cursus of congres 

geschiedt op eigen risico. Het 

Congresbureau NSOI is niet aansprakelijk 

voor schade ontstaan tijdens of als 

gevolg van het bijwonen van een cursus 

of congres. Het Congresbureau NSOI zal 

iedere aansprakelijkheid voor schade 

die een deelnemer zichzelf toebrengt 

tijdens hands-on trainingen afwijzen. De 

deelnemer neemt op eigen risico deel 

aan een hands-on training.

Auteursrechten

Het format van de door het 

Congresbureau NSOI georganiseerde 

cursussen en congressen is eigendom 

van het Congresbureau NSOI. Zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

vooraf van het Congresbureau NSOI is 

het verboden dit format te gebruiken voor 

enig andere (commerciële) toepassing.

Het gebruikte cursus- of congres materiaal 

is eigendom van de cursus gever of spreker 

op een congres. Zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming vooraf van de 

cursusgever of spreker op een congres is 

het de deelnemer verboden gegevens uit 

en/of gedeelten en/of uittreksels van het 

gebruikte cursus- of congresmateriaal te 

publiceren of op welke andere wijze dan 

ook te vermenigvuldigen of openbaar te 

maken. Ook is het uitdrukkelijk verboden 

opnames in beeld of geluid te maken van 

cursus- of congresactiviteiten of gedeelten 

daarvan behoudens voor eigen gebruik.

Toestemmingsverklaring

Tijdens door het Congresbureau NSOI 

georganiseerde cursussen, congressen 

of andere bijeenkomsten, kunnen in 

het kader van het (wetenschappelijk) 

programma of de verslaglegging 

daarvan foto’s en video opnamen worden 

gemaakt. Het is mogelijk dat daarbij 

deelnemers herkenbaar in beeld komen. 

Met deze bepaling geeft u als deelnemer 

zonder verdere vooraankodiging aan 

akkoord te gaan met het vervaardigen 

en gebruiken van dit beeldmateriaal 

door het Congresbureau NSOI voor 

haar website(s), het NVOI Bulletin, 

nieuwsbrieven en eventuele andere 

(social) media uitingen.

Klachtenregeling

Het Congresbureau NSOI beschikt over 

een klachtenregeling. Deze kunt u via 

deze link nalezen of hier downloaden 

als PDF.

U accepteert de Algemene Voorwaarden 

NSOI, zoals hierboven omschreven, 

bij inschrijving voor een, door het 

Congresbureau NSOI georganiseerde, 

cursus of congres.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over 

deze Algemene Voorwaarden NSOI, 

de Klachtenregeling Congresbureau 

NSOI, het privacybeleid van de NSOI 

of Congresbureau NSOI, neemt u dan 

schriftelijk contact op met:

NSOI (Nederlandse Stichting Orale 

Implantologie)

Kreek 6, 1654 JX Benningbroek

info@nsoi.nl

V
e

rs
ie

 2
0

19
.1

2


