
Registratie instructie NVVN leden – Neurochirurgen op TNNOnline.nl 
 
Uitleg NIEUWE REGISTRATIES op www.tnnonline.nl 
 
Als u zich voor het eerst registreert als abonnee op de site www.TNNonline.nl, kunt u kiezen voor een 
‘digital only access’-abonnement of voor een ‘combi-abonnement’ (printblad+ digital access). 
 
Via uw vereniging krijgt u 100% korting op de kosten voor een abonnement op “digital only access”. U 
betaalt dan zelf niets. De vereniging vergoed ons weer voor deze kosten. 
 
In onderstaande proces is beschreven hoe u zich moet registreren (=AFWIJKEND proces) en een door ons 
verstrekte kortingscode toepast voor kwijtschelding van het digitale deel van de abonnementskosten. 
 
Indien u een combi-abonnement neemt, moet u de rest van het bedrag zelf betalen. Dan volgt u ook de 
route zoals hieronder beschreven en past u de kortingscode toe die hieronder genoemd wordt en die 
geldt voor het digitale deel van de abonnementskosten.  
 
Bestaande registraties (neurochirurgen reeds geabonneerd via de TNNonline.nl site) 
Wij zullen zsm in contact treden met diegenen die al geregistreerd zijn, ivm verlenging van het 
abonnement gedurende 2021 (zodra het afloopt). Dat kan niet via onderstaande procedure of via de site 
techiek zoals het nu is gebouwd. We moeten hier een aparte route voor aanmaken online. Mocht u zelf 
ons willen contacteren hierover, stuurt u dan uw vraag svp naar: TNN-webmaster@ariez.nl 
 
 
1. Gaat u svp naar www.tnnonline.nl 
2. Klik svp op de button ‘Abonneer’ 

 
 

3. Vul de eerste drie vragen van de intake als volgt in, zie ingevulde screen hieronder. 
Kies voor Digital only-abonnement of kies voor een Combi-abonnement (print+digitaal). 

http://www.tnnonline.nl/


Let op bij de tweede vraag ‘Bent u als medisch zorgprofessional werkzaam in de Neurologie of 

Neurochirurgie in Nederland of België?’, daar antwoordt u ‘Nee’. 

 
4. Vul de rest van de gegevens op de eerste en de tweede pagina van het registratieproces in. 

 
5. De derde en laatste pagina is de ‘Afreken’-pagina. Hieronder ziet u daarvan de afbeelding die u dan 

gaat zien. Echter: u hoeft niet te betalen voor een ‘digital only’- abonnement, want uw 
beroepsvereniging betaalt dat aan ons voor hun leden. 
 

6. Hier vult u BOVENIN het scherm de ontvangen kortingscode in bij ‘Klik hier om uw code in te vullen’.  
• Uw kortingscode luidt: NVVNOnline 
 



U zult zien dat het Totaal bedrag onder de streep wijzigt in € 0,00 indien u een Digital only-abonnement 
heeft gekozen. Indien u een Combi-abonnement heeft gekozen dan ziet u het restantbedrag dat u nog 
moet betalen nu aan ons via de site.  
 
-Digital only abonnees: zie svp hieronder wat u scherm dan toont: 

 
 

7. Rond uw bestelling af door de resterende velden in te vullen en op ‘Bevestig bestelling’ te klikken. 


