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Pin Point Parents heeft al 22 jaar een intensieve relatie met 

o.a. alle verloskundigen (ruim 600 praktijken in Nederland) 

en gynaecologie-afdelingen van ziekenhuizen. We 

verzorgen met onze folderlijn (zie https://mijn-

zwangerschap.nl/ouderschapinformatie/) de 

wachtkamerinformatie en 88% van de praktijken maakt 

bovendien gebruik van onze zwangerschapsapp Mijn 

Verloskundige.   

Vele samplingacties en even zoveel evaluaties hebben 

geleid tot de start van het Verloskundigenloket 

(www.verloskundigenloket.nl). Dit loket is een website 

waarop verloskundigen goodiebags, samples en gewenste 

informatie kunnen bestellen die (over het algemeen in 

goodiebags) verstrekt worden aan hun cliënten. 

Verloskundigen juichen dit initiatief toe. Met deze one-

stop-shopping besparen ze tijd en moeite. 

Op deze bestel-website vindt de verloskundige (en ook de 

afdeling gynaecologie in het ziekenhuis) ook alle voor haar 

relevante professie-informatie.   

Voor de Kraamzorg hebben we ook een loket (www.kraamzorgloket.nl) en bieden we vergelijkbare 

cliëntinformatie en productsamples.  

Wat bieden wij onze partners? 

• Een effectieve en kosten-efficiënte wijze van sampling aan zwangere vrouwen en jonge 

moeders, via de verloskundige en kraamverzorgster. Ook sampling direct aan de professie is 

natuurlijk mogelijk (professiepakket). 

• Een groot bereik; via onze e-mailbestand en uitstekende relatie met deze beroepsgroep 

zullen naar schatting 88% van alle verloskundigenpraktijken en 65% van de 

kraamzorginstellingen ieder kwartaal informatie en productsamples bestellen. 

• De mogelijkheid om ook regionaal producten in het loket aan te bieden. 

• Een 100% door de professie gewenste wijze van sampling; de verloskundige of 

kraamzorginstelling maakt immers zelf de keuze wat ze wel of niet wil bestellen.  

 

http://www.verloskundigenloket.nl/
http://www.kraamzorgloket.nl/
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• Een platform waarop de verloskundige en kraamzorg ook bereikt kan worden met 

productinformatie of andere diensten die interessant zijn voor de professie 

• Heldere kwartaalrapportages met het aantal bestellingen en de gegevens van de praktijken 

en instellingen die je sample (en folder) besteld hebben (naam praktijk en plaats). 

• We kunnen in verband met beschikbare voorraad het maximaal aantal samples per bestelling 

maximaliseren. Als standaard aantal per bestelling per praktijk hanteren we 50 of 100 

exemplaren, maar dit kunnen we ook verlagen. 

• Desgewenst kunnen we ook online surveys verzorgen onder verloskundigen en ze een 

terugkoppeling vragen over de aangeboden samples/producten. 

 

Onze tarieven 2019 

Staffel op basis van aantal/jaar Tarief/per sample* 

Sampling (op basis van> 25.000 samples/jaar) € 0,125 

Professiepakket € 11,50 per besteld pakket 

Jaartarief productinformatie in het loket € 950,- 

Tarief online surveys/mailingen onder verloskundigen & kraamzorg € 550,- 

 

Voor de meest populaire producten geldt dat we er op jaarbasis zo’n 80.000 samples verspreiden per 

loket. 

De tarieven zijn gebaseerd op de volgende aanleverspecificaties: 

• De omdoos met de samples of folders heeft een maximaal formaat van 30 x 45 x 45 cm 

• In de doos zitten minimaal 50 of maximaal 100 samples 

• Het maximale gewicht van de omdoos is 3,25 kg 

• Alle producten worden in de juiste verpakking aangeleverd. Indien omgepakt moet worden, 

kosten dit € 0,05 per sample 

• Alle producten moeten voorzien zijn van de juiste artikelcode, opgegeven door Pin Point 

Parents. Verpakkingen die niet juist gecodeerd zijn, worden door ons alsnog gecodeerd, de 

kosten hiervoor zijn 0.01 per sample 

• Een levering samples betreft maximaal 1 palletplaats. Bij het houden van een grotere 

voorraad brengen we de kosten van de extra palletplaats(en) per kwartaal in rekening. 

• Aan het begin van ieder kwartaal ontvangt u een voorschotnota, welke wordt berekend op 

basis van de verwachte aantallen samples voor dat kwartaal. Aan het eind van het kwartaal 

vind de afrekening plaats. 

Mocht de omdoos qua formaat en gewicht afwijken dan geldt er een toeslag 

 


