
Dé advertentierubriek in De Psycholoog. Plaatst u 

een digitale advertentie op www.psynip.nl dan 

is het mogelijk deze extra onder de aandacht te 

brengen van de 15.000 lezers van De Psycholoog.

De rubriek Vraag & Aanbod sluit één op één aan op 

uw online advertentie. De titel, keuze van rubriek 

en plaatsnaam worden in het blad overgenomen. 

Daarnaast kunt u in het blad uw (bedrijfs)logo 

toevoegen.

Een vermelding in het blad De Psycholoog is 

alleen mogelijk in combinatie met een online 

advertentie.

Voor meer informatie: www.psynip.nl bij de 

rubriek Vraag & Aanbod. Hier vindt u het digitale 

aanvraagformulier om een reservering te maken.

De uitgever van De Psycholoog en het NIP zijn 

niet aansprakelijk voor de inhoud van deze adver-

tenties. De uitgever behoudt zich het recht voor ad-

vertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Basis Psycholoog / POH-GGZGedragswetenschapper WISC-V-NL Verdiepingstraining

GZ psycholoog / psychotherapeut(Basis)psychologen of 
relatietherapeuten met een  
eigen praktijk

Praktijkruimte te huur

GZ-psycholoog / psycholoog GZ psycholoog / psychotherapeut

VRAAG AANBOD.indd   54 29-05-19   15:20

OF SCAN DE QR CODES VOOR MEER INFORMATIE
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OF SCAN DE QR CODES VOOR MEER INFORMATIE

Uw vermelding in tijdschrift De Psycholoog 
ziet er als bovenstaande voorbeeld uit en is 
inclusief:
• Titel
• Locatie
• Bedrijfslogo
• QR Code
    - naar psynip.nl
    - of naar uw eigen website


