Abonnementsprijzen INVERT 2019
INVERT, index van de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur, is een online
databank met beschrijvingen van de artikelen uit de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften
van Nederland en België. INVERT indexeert deze artikelen vanaf 1993. Elk jaar worden ruim 2000
beschrijvingen aan de databank toegevoegd.
Bij artikelen waarvan de volledige tekst beschikbaar is op de site van de uitgever vindt u een link naar
deze full text. De voorwaarden voor de beschikbaarheid van deze full text worden echter uitsluitend
bepaald door de uitgever van het tijdschrift.
Meer informatie over de inhoud van de databank is te vinden op onze website www.invert.be
INVERT wordt gepubliceerd door Thomas More Hogeschool i.s.m. het Hoger Instituut voor
Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout.

Abonnementsformules

Prijs

Web-toegang aan gereduceerd tarief

€ 62,00

• abonnement met toegang via het web voor 1 individuele gebruiker
• toegang uitsluitend met wachtwoord
• alleen van toepassing op abonnementen die besteld en betaald worden door een
individuele abonnee

Web-toegang voor 1 gebruiker
• abonnement voor een organisatie met toegang voor max. 1 gelijktijdige gebruiker
• toegang met wachtwoord of op basis van IP-adres
• alleen voor lokaal gebruik, toegang op afstand aanbieden niet toegestaan
• niet beschikbaar voor universitaire instellingen, incl. universitaire ziekenhuizen,
hogescholen en organisaties met meer dan één vestigingsplaats

€ 155,00

Web-toegang voor 4 gebruikers
• abonnement voor een organistie met toegang voor max. 4 gelijktijdige gebruikers
• toegang op basis van IP-adres
• alleen voor lokaal gebruik, toegang op afstand aanbieden niet toegestaan
• niet beschikbaar voor universitaire instellingen, incl. universitaire ziekenhuizen,
hogescholen en organisaties met meer dan één vestigingsplaats

€ 390,00

Web-toegang met site licence
• abonnement voor een organisatie met toegang voor een onbeperkt aantal
gelijktijdige gebruikers
• toegang op basis van IP-adres

€ 625,00

Web-toegang voor gefuseerde organisaties : gelieve contact op te nemen met
Invert@thomasmore.be
Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en lopen een volledig jaar. Zonder opzegging
worden de abonnementen telkens met een jaar verlengd. Opzeggen kan tot uiterlijk een maand voor
de vervaldatum van het abonnement. Deze vervaldatum is vermeld op de factuur.
De factuur voor uw abonnement ontvangt u vanwege het Instituut Sint-Elisabeth Turnhout.
Op de aangeduide prijzen wordt geen BTW aangerekend.
Betalingen uitsluitend op onze Belgische bankrekening en zonder kosten voor ons.
Betaal pas na ontvangst van de factuur.
Prijzen geldig voor abonnementen die starten voor 31 december 2019.
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