Reglement opvragen (e-mail-)adressen en aanvragen massmail aan leden NVU
_____________________________________________________________________

1.Opvragen van adresetiketten op ziekenhuisadres
Voor leden
: gratis
Voor niet-leden
: € 2,50 per lid excl. BTW
De adresetiketten kunnen uitsluitend besteld worden door vooraf het bedrag over te
maken op rekeningnummer NL77 RABO 0311 7050 65 ten name van Stichting
Urologisch Opleidings Instituut o.v.v. “adresetiketten” en het juiste pakketnummer.
Pakket 1: gewone leden en AIOS
Pakket 2: alleen gewone leden
Pakket 3: alleen AIOS

2.Aanvragen van een massmail aan leden NVU
Voor leden
: € 150,00 excl. BTW
Voor niet-leden
: € 300,00 excl. BTW
De massmail kan uitsluitend verstuurd worden door vooraf het bedrag over te maken
op rekeningnummer NL77 RABO 0311 7050 65 tnv Stichting Urologisch Opleidings
Instituut o.v.v. “mailing” en het juiste pakketnummer.
Een uitzondering vormt een mailing voor afscheidssymposia van leden van de NVU.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Er wordt één mailing verzonden.
Pakket 1: gewone leden en AIOS
Pakket 2: alleen gewone leden
Pakket 3: alleen AIOS
De aanvraag voor een massmail wordt slechts in behandeling genomen indien de
nascholing door de NVU is geaccrediteerd. De aanvraag dient minimaal 6 weken
voor aanvang van de nascholing via accreditatie@nvu.nl te worden ingediend. Indien
de aanvraag te laat is ingediend, wordt deze niet meer in behandeling genomen. Na
betaling van de factuur zal er éénmaal een massmail en éénmaal een reminder
worden verstuurd aan de leden. Nascholingen die door de NVU zijn geaccrediteerd,
worden automatisch opgenomen in de congresagenda van de NVU (PE-online).
De NVU verstrekt geen e-mailadressen van haar leden.
U kunt uw verzoek of nadere vragen mailen naar accreditatie@nvu.nl t.a.v. Alice
Joosten.
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3. Doorsturen e-mails m.b.t. enquêtes/onderzoeken
Verantwoordelijkheid voor het doorsturen van e-mails m.b.t. enquêtes/onderzoeken ligt
bij de Wetenschappelijke Commissie. De verzoeken worden voor beoordeling
doorgestuurd aan de Wetenschappelijke Commissie.
Een verzoek kan worden ingediend via: nvu@xs4all.nl
4. Doorsturen proefschriften
Urologische proefschriften c.q. aankondiging van promoties worden op verzoek
opgenomen in de eerstvolgende Nieuwsbrief, mits één van de promotoren een
hoogleraar urologie is. De overige proefschriften worden voorgelegd aan de
Wetenschappelijke Commissie.
Een verzoek kan worden ingediend via: nvu@xs4all.nl
5. Aankondiging Oratie/inauguratie
Aankondigingen aangaande een oratie/inauguratie worden op verzoek uitsluitend
opgenomen in de eerstvolgende Nieuwsbrief.
6. Overige verzoeken
Doorstuurverzoeken die niet vallen onder punt 1 tot en met 4 worden in principe niet
gehonoreerd. De voorzitter van het Bestuur van de NVU (respectievelijk de
portefeuillehouder) kan in bijzondere gevallen beslissen om het verzoek tot doorsturen
te honoreren.
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