
Handleiding accommodatie reserveren 
 
Via deze LINK komt u op de inlogpagina van de exposanten registratie. 
 
Account aanmaken 
U heeft nog geen account (accounts van een voorgaand congres worden om privacy redenen verwijderd), 
deze kunt u aanmaken onder Registreren.  
De inloggegevens kunt u hierna blijven gebruiken om uw reserveringen aan te passen en in te zien voor 
alleen dit congres. Vul vervolgens uw firma- en contactgegevens in, als u op volgende klikt kunt u ook de 
factuurgegevens en eventueel een PO nummer invullen. 
 
Deelnemers toevoegen 
Klik op Deelnemers beheren en vervolgens Deelnemers Toevoegen. 

Vul de persoonsgegevens in van de deelnemers, en kies vervolgens welke dag deze aanwezig en is of de 

deelnemer een hotelovernachting nodig heeft. Doe dit voor alle deelnemers. 

 

In het Hoofdmenu ziet u een tabel verschijnen waarop overzichtelijk te zien is welke deelnemers u heeft 

ingeschreven en wanneer zij aanwezig zijn. 

 

Ter info 
De online registratie sluit op 1 september 2019, na deze datum is wijzigen alleen mogelijk door een e-mail 
te sturen naar congres@nvge.nl.  
 
Registratie aanpassen: U kunt te allen tijde een registratie aanpassen door op de naam/hotel of dag van 
een deelnemer te klikken, doorloop de stappen en wijzig waar nodig is. Als u een hotelkamer wilt 
annuleren, wijzig dan het aantal naar 0. Klik op Opslaan om te bevestigen. 
 
Wijzigingen binnen 10 dagen voor aanvang van het congres worden niet meer verwerkt en zullen 
gefactureerd worden. U ontvangt ter verificatie 2 weken voor aanvang een (kosten) overzicht van de 
inschrijving(en) van uw firma.  
 
Kostenoverzicht  
 

Omschrijving Prijs 

Inschrijving donderdag (incl. koffie/thee en lunch) € 55,- 

Inschrijving vrijdag (incl. koffie/thee en lunch) € 55,- 

Inschrijving beide dagen (incl. koffie/thee en lunch) € 100,- 

Inschrijving diner donderdagavond (incl. consumpties) € 55,- 

Overnachting (per nacht) € 125,- 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tineke Flietstra via onderstaande contactgegevens. 
 
Secretariaat NVGE 
Postbus 657 | 2003 RR  Haarlem 
T. 023 - 551 3016 
E. congres@nvge.nl 
I.  www.nvge.nl  
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