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Algemene voorwaarden en regelgeving expositie NVGE 

Inschrijving 

- Inschrijving geschiedt uitsluitend schriftelijk, aanmeldingen voor standruimte tijdens de Digestive Disease 

Days dienen voor 12 december a.s. ontvangen te zijn. Inschrijven na deze datum is niet mogelijk.  

- Alle exposanten en begeleiders dienen zich verplicht voor het congres in te schrijven middels het online 

registratie formulier voor accommodatie/maaltijden en niet rechtstreeks bij het congrescentrum. 

- De inschrijvingskosten ter dekking van kosten voor koffie, thee en lunchbuffet is verplicht voor alle 

aanwezigen. 

- Door inzending van het volledig ingevulde reserveringsformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met 

de algemene voorwaarden en regelgeving die voor de expositie van de NVGE gelden, ook indien de 

ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. 

Informatie ten aanzien van standruimte 

- De afmetingen van de stand dient u nauwkeurig en compleet op het aanvraagformulier te vermelden. 

Daarbij dient u tevens aan te geven of de stand een hoge zij- of achterwand, danwel hoge binnenwanden 

heeft (hoger dan 2,5 m). Eén maand voor aanvang van het congres willen we het definitieve ontwerp van 

uw stand zien. De minimale standdiepte is 2 m. 

- Bij de indeling van de standruimte wordt zoveel mogelijk met uw wensen rekening gehouden.  

De organisatie behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 

gevraagde plaatsen en afmetingen. 

- Standhouders zijn verplicht om voor beide dagen te zorgen voor standbemanning. Het is niet mogelijk 

om slechts één dag als exposant aanwezig te zijn. Lege stands zullen worden verwijderd. 

- De minimale stand afmeting is 3 x 2 en dus 6 m2 

- Op de tweede congresdag, zijn er vanwege het programma van de verpleegkundigen veel niet-beroeps-

beoefenaren in de expositieruimte aanwezig. Dat betekent voor de expositie dat er géén productreclame 

op de stand aanwezig mag zijn en de stand zonodig de avond tevoren omgebouwd moet worden naar 

een corporate stand. Voor de niet-beroepsbeoefenaren die wellicht op de eerste dag aanwezig zijn – dit 

is niet geheel uit te sluiten – is er een aparte hospitality suite ingericht voor de pauzemomenten, waarin 

koffie, thee en lunch wordt geserveerd. Deze congresdeelnemers ontvangen daarover bericht.  

- Een standhouder mag er voor zorgen dat bezoekers zich welkom voelen, maar de op de stand geboden 

versnaperingen mogen niet het hoofddoel vormen van het bezoek aan die stand of uitstraling danwel 

functie van een horecagelegenheid krijgen. U gelieve zich te beperken tot koffie/thee/sap en een kleine 

versnapering als koekje of bonbon. 

- Tot slot willen wij  benadrukken dat het verplicht is om uw exposantenbadge te dragen tijdens de beide 

dagen van het congres. De badge zal door onze congresmedewerkers ter plaatse aan u worden uitgereikt. 

Voorschrijvers en niet voorschrijvers zijn voor u te herkennen aan een aparte badge. Voorschrijvers 

hebben aan de onderzijde van de badge een oranje balk. 

Opbouw en afbreken stand 

- Parkeren: gelieve uw auto’s niet bij de hal te laten staan, dit terrein is alleen voor laden en lossen. 

- Opbouw stand: de wijziging van woensdag en donderdag heeft gevolgen voor de opbouw/afbouw. De 

hallen zijn dan beschikbaar vanaf dinsdagmiddag 17 maart 16.00 uur tot woensdagochtend 18 maart 

uiterlijk 08.30 uur, u kunt (indien nodig) de hele nacht door met opbouwen. Wij verzoeken u hierover zelf 

uw standbouwer te informeren. De stands dienen binnen de door de Koningshof op de vloer van de 

expositiehallen aangebrachte markeringen te blijven. Bij overschrijden van deze plaats markeringen dient 

de standbouwer contact op te nemen met de daarvoor verantwoordelijke medewerker van Koningshof, 

die in contact zal treden met de organisatie zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de stand 

binnen de vooraf besproken afmetingen te krijgen. 
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- Afbreken stand: het is pas toegestaan de stand op donderdag af te breken na afloop van het volledige 

programma, d.w.z. rond 16.00 uur.  Eerder afbreken geeft onrust in de expositiehal en gaat ten koste van 

de sfeer. Het exacte tijdstip kan per congres fluctueren en zal ca. 1 maand tevoren bekend worden 

bekendgemaakt door de organisatie. Bij overtreding kan een boete opgelegd worden van € 250,- en 

uitsluiten van deelname aan de eerstvolgende expositie. 

Regels ten aanzien van activiteiten door exposanten 

- Tijdens de wetenschappelijke bijeenkomsten is het de exposanten niet toegestaan concurrerende 

activiteiten te ontplooien. Dit geldt m.n. ook voor het organiseren van spelletjes, quizzen en andere min 

of meer ludieke activiteiten. Het beschikbaar stellen of verloten van gebruiksartikelen of andere cadeaus 

vanuit de stands of door exposanten is niet toegestaan. Dit met uitzondering van kleine relatie-

geschenken en cadeaus die zich in de directe medische gastro-enterologische sfeer bevinden en voldoen 

aan de spelregels van de CGR (www.cgr.nl). De exposanten dienen zich te onthouden van activiteiten - 

zoals het maken van muziek - die storend kunnen zijn voor andere exposanten en congresbezoekers. 

- Om commerciële, wervende of enige vorm van zakelijke activiteiten te ontplooien in welke vorm ook is 

het huren van standruimte vereist. Het inschrijven voor het congres door leden of niet-leden geeft hen 

nog geen toestemming tot het aangaan van zakelijke contacten in de ruimste zin van het woord. Bij 

overtreding hiervan kan een boete worden opgelegd van de prijs van 6 m2 standruimte. Het ontplooien 

van zakelijke activiteiten buiten de eigen stand is evenmin toegestaan. 

- Het diner op woensdagavond is onderdeel van het congres. Het is standhouders niet toegestaan 

gedurende dit tijdstip andere activiteiten te organiseren. 

Koffie/thee, maaltijden en congresborrel tijdens het congres 

- Er wordt tijdens de pauzes vanuit de organisatie via uitschenkbuffetten in de expositiehallen gezorgd 

voor koffie en thee voor alle congresdeelnemers en exposanten. 

- Zowel op woensdag als op donderdag zal de lunch in de vorm van een buffet plaatsvinden in de expo-

sitiehallen. 

- De congresborrel op woensdag, aangeboden door de NVGE aan het eind van de middag / begin van de 

avond, zal starten na beëindiging van het wetenschappelijke programma. Het exacte tijdstip kan per 

congres fluctueren. Dit tijdstip zal tevoren bekend worden gemaakt door de organisatie. 

- Het diner op woensdagavond vindt plaats in de vorm van een uitgeserveerd driegangen diner. Dit diner 

vindt plaats in Beneluxhal. Dinerbonnen dienen tevoren gereserveerd te worden via de online registratie 

module. 

Aansprakelijkheid 

- Bij het geen doorgang kunnen vinden door overmacht (brand, overstroming, oorlog/terreur) is de NVGE 

niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of inkomstenderving. 

- De NVGE is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, enige bezittingen van 

de standhouders, ongeacht door welke gebeurtenis de schade of vermissing is veroorzaakt. 

- De reservering van de standruimte wordt in een contract tussen de NVGE en standhouder vastgelegd. 

 Reclame 

- Reclame: conform de wet- en regelgeving volgens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame 

(www.cgr.nl) 

- Bij overtredingen zijn de gevolgen inclusief boetes voor de standhouder in overtreding. 
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Annulering 

- Na inschrijving van standruimte is het niet meer mogelijk om geheel kosteloos te annuleren. 

- Bij annuleren tot 2 maanden voor het congres zijn 25% van de kosten voor de standruimte verschuldigd, 

bij annuleren tot 1 maand voor het congres 50% van de kosten en nadien 100%. 

- Accommodatie en maaltijden kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor het congres. 

- Wij adviseren u eventueel zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Betaling 

- Betaling: deelnemers aan de expositie ontvangen voor het congres een factuur voor de gehuurde 

standruimte. De inschrijvingskosten en eventuele accommodatie/maaltijden worden na het congres 

gefactureerd. Deze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. 

- Ook indien een afwijkend factuuradres wordt opgegeven is de exposant jegens de organisatie hoofdelijk 

aansprakelijk voor betaling van alle kosten die verband houden met deelname. 

 

 

 

   


