
Word dan nu lid of donateur

Heeft u oren naar 
de NVVS?

U wilt net als iedereen genieten van het leven. Of het nu gaat om wonen, werken, 

relaties of ontspannen: een hoorprobleem maakt alles toch net even anders. 

De NVVS biedt u daarom ondersteuning, handvatten en inspiratie zodat ook u 

maximaal kunt (blijven) meedoen. 

De NVVS maakt u wegwijs en biedt handreikingen hoe u kunt omgaan met uw 

slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis, ziekte van Ménière, brughoektumor of CI. 

Van (communicatie)tips, praktische materialen, het uitwisselen van ervaringen tot 

antwoord op vragen bijvoorbeeld over de aanschaf van een hoorhulpmiddel. 

U vindt het allemaal bij de NVVS. En uiteraard komt de NVVS op voor uw belangen.

“Dankzij de NVVS kan ik nu ook met mijn 
hoorprobleem meer genieten van het leven.”

Postzegel 
niet nodig

NVVS

Antwoordnummer 7002

3990 TA Houten

opgavekaart afscheuren, dubbelvouwen en dichtplakken



NVVS is dé onafhankelijke organisatie op het gebied van horen.
Al meer dan 100 jaar geeft de NVVS onafhankelijke voorlichting over alles wat met 

horen te maken heeft, brengt de NVVS mensen met elkaar in contact en behartigt zij 

de belangen van haar leden.

Postbus 129, 3990 dc Houten
Telefoon (030) 261 76 16
Fax (030) 261 66 89

Omdat elke hooraandoening anders is, zijn er 
binnen de NVVS speciale commissies die zich 
op de diverse hoorproblemen richten. Zo krijgt 
u informatie die op uw behoefte is afgestemd. 
Deze commissies en de lokale NVVS-afdelingen 
organiseren themabijeenkomsten en brengen 
mensen met elkaar in contact. 
Ook komt de NVVS voor u op door te pleiten 
voor betere voorlichting en nazorg na de  
diagnose. Verder behartigt de NVVS uw  

belangen zoals bij betere vergoeding van hoor-
toestellen, toegankelijkheid van informatie en 
ondertiteling van televisieprogramma’s. 
Neem ook eens een kijkje op één van onze sites: 
www.nvvs.nl en www.hoorwijzer.nl. Sluit u aan 
bij een forum of leg uw persoonlijke vragen voor 
aan onze medische en audiologische experts. 

Meld u vandaag nog aan als lid of donateur of 
bel met de NVVS voor nadere informatie.

Wat heeft de NVVS u nog meer te bieden?

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

Dé belangenvereniging voor iedereen met een hoorprobleem

Teksttelefoon (030) 261 76 77
info@nvvs.nl  
www.nvvs.nl

www.nvvs.nl   www.hoorwijzer.nl 

Zorg dat u erbij hoort, word lid van de NVVS. En profiteer van alle voordelen.
•	 Als lid van de NVVS ontvangt u het magazine 

HOREN met daarin de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van horen, tips, kennis en  
ervaringen van specialisten, ervaringsdes-
kundigen en leden. 

• U ontvangt de tweewekelijkse digitale 
nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen en 
evenementen over horen.

• U heeft gratis toegang tot de themabijeen-
komsten, zie www.nvvs.nl/HOORagenda.

• U krijgt 25% korting op producten uit de 
NVVS-winkel.

• Korting op lotgenotencontactweekenden.
• Voor juridische ondersteuning kunt u terecht 

bij het Juridisch Steunpunt.
• Toegang tot extra informatie op onze website 

www.nvvs.nl.

Sommige verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) 
uw lidmaatschap waardoor u zelfs gratis lid 
kunt zijn. 
Wilt u geen lid worden, maar de NVVS wel  
steunen? Word dan donateur en ontvang de 
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. 

Ja, ik heb oren naar de NVVS …

Voorletters Roepnaam 

Achternaam   m / v

Adres 

Postcode  Plaats 

Geboortedatum  – –

Telefoon  E-mail  

 ja, ik ontvang graag reclamevrije informatie (o.a. de nieuwsbrief ) van de NVVS via e-mail

Ik ben geïnteresseerd in:

 slechthorendheid  CI (cochleair implantaat)

 tinnitus (oorsuizen)  ziekte van Ménière

 hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)  brughoektumor

 ander onderwerp:

 Ik ben beroepshalve geïnteresseerd, functie

Maak een keuze of u lid of donateur wilt worden!

… en wil graag lid worden.   

 Ik machtig de NVVS de jaarlijkse contributie (2013: ¤ 32,-) van mijn rekening af te schrijven

 Rekeningnummer

 Ik maak binnen 30 dagen onder vermelding van mijn postcode en huisnummer ¤ 32,-  
 over op bankrekening 3262.73.948 t.n.v. NVVS te Houten en ontvang jaarlijks een acceptgiro.

… en wil graag donateur worden.   

 Ik machtig de NVVS de jaarlijkse donatie (2013: ¤ 15,-) van mijn rekening af te schrijven. 

 Rekeningnummer

 Ik maak binnen 30 dagen onder vermelding van mijn postcode en huisnummer ¤ 15,- over 
 op bankrekening 3262.73.948 t.n.v. NVVS te Houten en ontvang jaarlijks een acceptgiro.

Datum  Handtekening
 _ _

Deze opgavekaart afscheuren, dubbelvouwen, dichtplakken en zonder postzegel opsturen.@NVVS_ www.facebook.com/NVVS.nl


