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Bedrijfslidmaatschappen 

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk professionals in de osas omgeving kennisne-
men en gebruik maken van de activiteiten van de ApneuVereniging. Zo doen wij naast al 
onze patiëntencontacten o.a. jaarlijks afwisselend uitgebreide onderzoeken m.b.t. het 
aanbod aan diensten van slaapklinieken en leveranciers resp. naar de tevredenheid van 
apneupatiënten over die geleverde diensten en apparatuur. 
Daarom bieden wij aan professionele organisaties in de sector collectieve bedrijfslidmaat-
schappen aan, blijvend tegen de helft van de normale jaarkosten In principe zijn aan het 
bedrijfslidmaatschap dezelfde diensten verbonden als aan het individuele lidmaatschap 
voor vrienden, dat normaal op factuur € 30 per jaar (bij incasso) per persoon kost. 

Algemene Voorwaarden Bedrijfslidmaatschap 
 Het bedrijfslidmaatschap is mogelijk bij deelname van tenminste 5 medewerkers/profes-

sionals per bedrijf. Er is geen limiet aan de deelname. 
 Kosten € 17,50 per medewerker per kalenderjaar (vrijgesteld van Btw). 
 Bedrijfslidmaatschappen lopen van januari t/m december. De kosten van de lidmaat-

schappen zijn jaarlijks op factuur collectief te voldoen door het bedrijf. 
 Bij tussentijdse start in een kalenderjaar worden ook de kosten van de nog resterende 

hele maanden in rekening gebracht. 
 Lidmaatschappen gelden vervolgens steeds voor 1 kalenderjaar en worden automatisch 

verlengd. Eventuele opzeggingen jaarlijks voor 1 december daaraan voorafgaand. 
 Bedrijfsleden, en -medewerkers mogen door het jaar heen in elkaars plaats treden. 

Eventuele mutaties (bijvoorbeeld adreswijzigingen) via de website. 
 Alle overige communicatie naar de deelnemers verloopt per e-mail. Per bedrijfslid is een 

apart e-mailadres nodig. 

Benefits bedrijfsleden 
Apneu Magazine 
Individuele toezending van vier ApneuMagazines per jaar op privé of zakenadres. 
 
Special 
Jaarlijks tenminste één ApneuMagazine Special, met de resultaten van de eigen jaarlijkse 
(door vooraanstaand onderzoeksinstituten uitgevoerde) onderzoeken naar de praktische 
gang van zaken rond diagnose en behandeling van slaapapneu.  
Bedrijfsleden krijgen de Magazines en Special direct bij het verschijnen rechtstreeks toe-
gestuurd. 
 
Symposium voor Professionals 
Toegang met ca. 50% korting bij deelname aan het jaarlijkse symposium exclusief voor 
professionals, waar deze onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. 
 
Accreditatie 
Zorgverleners met BIG-registratie kunnen bij deelname aan het symposium in het alge-
meen accreditatiepunten verdienen. 
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Website 
Toegang (inlogcode) voor het besloten deel van de website https://apneuvereniging.nl/ 
Hier vindt u o.a. gerubriceerd de laatste 5 jaargangen van het ApneuMagazine. 
 
Forum 
Toegang tot het apneu-forum. 
 
Regiobijeenkomsten 
Mogelijkheid tot bezoeken van de regiobijeenkomsten die 2 x per jaar in elk van de 24 re-
gio’s in Nederland worden gehouden. 
 
ApneuBulletin 
Deze bulletins met steeds actuele informatie worden nu 10x per jaar per e-mail verstuurd 
naar patiënt-leden.  
 
Welkomstpakket 
 
N.B. Van bedrijfsmedewerkers die nu al vriend van de ApneuVereniging zijn wordt het lid-
maatschap desgewenst omgezet. 
[Overgangsregeling: Bij aanmelding voor 1 februari van enig jaar gaat dat onmiddellijk in. 
Bij aanmelding na het versturen van de gebruikelijke facturen als individuele vriend per 1 
januari van het daaropvolgende jaar]. 
 
Aanmelden voor een bedrijfslidmaatschap kan door het ingevulde aanmeldingsformulier 
(beide tabbladen) te sturen naar penningmeester@apneuvereniging.nl 


