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een boek naaÍ keuze

U versterkt daarmee het getuid dat:
-, g0Ye*rsft6eel*i@
,Q mensen met een beperking welkom moeten blijven

fr montelzorgers oondocht en ondersteuning verdienen
,Q geen mens eenzoom en oon de kont hoeft te stoon
,-S euthonosie niet het loatste woord heeft

U draagt daarnaast bij aan3
,-& newustwordingsccties vis de medio en in het publieke debot
,& christeluke vrrywillige thuishulp oon mensen die hulp nodig hebben
.& onze odvieslijn voor grctis odvies bij medisch*ethische vrogen

Ook ontvangt u gratis:
4 keer per joar ons informotieve ledenblod ZORG en verschillende ledenvoordelen. zoals kor-
ting bij Pro Life Tarqverzekeringen. entreekorting br1 CORPUS- reis dpor de mens en korting op
vitaminen en voedingssupplementen bij De Roode Roos (zie npvzorE.nfledenvoordeel).

Wordt u lid?
Meld u bij voorkeur osn vio www.npvzorg.nflidvoorhetleven of vul het formulier op de cch-
terzljde vcn deze f'lyer in en stuur dit grotis op noor ons ontwoordnummer.

F*§e§*íc§
Antwoordnumnner ll55
39OO VB Veenendooi

§ers€këdrer
Kerkewijk l15

3904 JA Veenendoo

Vei* **§ sp
w twitter.com/npvzorgnl
f focebook.com/npvzorq

Word osk tld van ds ffiPV
en onlvang gratis

(o3rB) 51 7B BB

nlo@npvzorg.n
npvzorql.n
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Ja, ik steun graag activiteiten vóór het
.--D'

lkwordlldvandeNPV(€ 17,50perjaar*) lkwordgezinstfd(€ 12,50perjaar*)

en mochtig de NPV om loorlilks het contributiebedrog von miln bonkrekening ol te schrilven.

lk ontvang ats welkomstgeschenk graag het volgende boek gratis:
Als grenzen vervagen - medische besiisslngen rondom het levenseinde - dr. H.J. Agteresch

De sti//e jaren van Corrte ten Boom - Pom Rosewell Moore
Eenzaam - een zoektocht naar betekenls, oorzaken en oplosslngen - Nels Fohner
Je stoot er ntet alleen voor. Bemoedtgtngen en tips voor mantelzorgers - NPV/Royol Jongbloed

Ongeptand - Waargebeurd verhaal over'.roormdig directeur aborruskliniek - Abby Johnson

Op de hoogte btijven?
De NPV mog mi1 rn de toekomst digitool informeren over ledenvoordeel. octualiteiten,
digrtole ledenonderzoeken en overige octiviteiten von de NPV lk kon mt.1 op elk gewenst
moment olmelden vro de ofmeldltnk in de e-moil.

Dhr Mevr.

Voorletters + noom

Stroot en huisnummer

Postcode WoonPloots

Telefoonnummer Geboortedotum

E-moil

Bonkrekeningnummer

lk geef de NPV toestemming mijn gegevens ïe verwerken en te gebruiken om mij in de toekomst te
informeren over lidmootschop en (fondswervende) octiviteiten von de NPV.

Dalurn P[aats Handtekening

Machtigtng sepa aan: NPV (Nederlondse Potiënten Vereniging). Kerkewijk 115.3904 JA Veenendool. Nederlond.

lncossont lD NL 60ZZZ404796730A00

Door ondertekening von dit formulier wordt u lid von de NPV en geeft u toestemming oon de NPV en uw bonk om doorlopend

het joorllkse contributiebedrog von uw rekening of te schrUven overeenkomstig de opdrocht von de NPV Als u het niet eens

bent meÍ de olschrrjving kunt u deze loten terugboeken. Neem hiervoor binnen B weken no olschrtjving contoct op met uw

bonk. Vroog uw bonk noor de voorwoorden.

. Het torief voor het joorlilkse lidmootschop bedroogt C 17.50. Gezinsleden en jongeren tot 25 loor belolen {12.50.

Extro bijdrogen zijn meer don welkom. U kunt deze beschouwen ols gift en deze zijn mogelijk oftrekboor von de belosting

Wilt u een gift overmoken? Dot kon op bonkrekeningnummer NLll INGB 0004 7l1B 88 t n.v. NPV. o.v.v. "Giit voor het.leven".

Stuur het ingevulde formulier in een envelop (postzegel niet nodig) noor:

NPV Antwoordnumíner 1155, 3900 VB Veenendaat
ol moil een scon hiervon noor ledenodministrotie@npvzorg.nl.

.llFemee, Nut
Beogendt lnstelling

ANBI


