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Contributies NMV 2023 

Tijdschrift Code Nederland Buitenland 

Spirula S € 40,00 € 50,00 

Basteria B € 50,00 € 57,00 

Vita Malacologica VM € 35,00 € 40,00 

Spirula+Basteria S+B € 80,00 € 97,00 

Spirula+Vita Malacologica S+VM € 65,00 € 80,00 

Basteria+Vita Malacologica B+VM € 75,00 € 87,00 

Spirula+Basteria+Vita Malacologica S+B+VM € 105,00 € 127,00 

Huisgenootlid zonder tijdschriften H € 7,00 € 7,00 

Jeugdleden tot en met 23 jaar krijgen een 
korting van 50% op hierboven genoemde 
tarieven 

J   

SIM (alleen leden uit Nederland) – tijdschrift 
Bollettino Malacologico 

SIM-B € 65,00 (papier) n.v.t. 

SIM (alleen leden uit Nederland) – tijdschriften 
Alleryana + Bollettino Malacologico 

SIM-AB-P 
SIM-AB-E 

€ 85,00 (papier)  
€ 25,00 (pdf) 

n.v.t. 

 

Prijzen zijn all-in. Alleen als u TUSSEN 1 Januari en 1 Maart betaalt, mag u € 5,00 aftrekken van 

de te betalen contributie. Vermeld s.v.p. altijd de code van uw tijdschrift en het lidnummer bij uw 

betaling. Betaalt u de contributie van een bankrekening die niet op naam van het NMV-lid staat, 

vermeld dan ook de naam van het NMV-lid bij de betaling.  

Uw lidmaatschap wordt automatisch ongewijzigd verlengd. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, of 

als u in het volgende jaar andere tijdschriften, meldt dit dan s.v.p. vóór 1 januari van het nieuwe jaar 

aan de ledenadministratie, e-mail ledenadmin@spirula.nl. 

Wij verzenden geen facturen. Wilt u zelf uw contributie aan ons overmaken naar: IBAN 

NL69INGB0000288032; BIC/SWIFT: INGBNL2A; ten name van Nederlandse Malacologische 

Vereniging. De naam van de bank is ING Bank en deze is gevestigd in Amsterdam, Nederland.  

Betaling via PayPal is ook mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur. Ons e-mail adres voor PayPal is: 

penningmeesternmv@gmail.com. Betaal dan wel 5% extra vanwege de kosten die PayPal bij ons 

in rekening brengt. 

Betaling via credit card of cheques is niet mogelijk. 

 

 

 

 

Jan de Quaasteniet, penningmeester                Aart Dekkers, secretaris 
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