
     
 

 
Inschrijvingskosten Digestive Disease Days 
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie  

te Veldhoven 
 

 
Het cursorisch onderwijs in Maag-Darm-Leverziekten georganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen vindt met ingang van deze editie weer fysiek plaats in 
Veldhoven op dinsdag 21 maart 2023. 

 
 

 

Inschrijvingstarieven Cursorisch Onderwijs NVMDL     

Inschrijving cursorisch onderwijs dinsdag 21 maart 2023 - specialisten € 180,00  

Inschrijving cursorisch onderwijs dinsdag 21 maart 2023 - aios € 140,00  

Maakt geen gebruik van dinerbuffet na Cursorisch Onderwijs - € 30,00  

Inschrijvingstarieven DDD voorjaar 2023 t/m 5 feb 2023  v.a. 6 feb 2023 

Inschrijving woensdag 22 maart 2023 € 145,00 € 170,00 

Inschrijving donderdag 23 maart 2023 € 145,00 € 170,00 

Inschrijving beide dagen € 225,00 € 250,00 

Inschrijvingstarieven V&VN MDL en diëtisten   

Inschrijving woensdag 22 maart 2023 € 70,00 € 80,00 

Inschrijving donderdag 23 maart 2023 € 70,00 € 80,00 

Inschrijving beide dagen € 110,00 € 120,00 

Tarieven diner   

Diner woensdag (incl. consumpties aan tafel en 1 afsluitend drankje) € 55,00 € 55,00 

Kortingsmogelijkheden DDD congres     

Alleen voor de leden van NVGE  / NVH / V&VN sectie MDL*                   

*(indien lid vóór 1 december 2022) 
- € 15,00 - € 15,00 

Korting voor PhD’ers - € 25,00 - € 25,00 

Let op: geen korting op cursorisch onderwijs 

 
 
 

Nieuw: Boek uw hotelkamer zelf 
U reserveert uw hotelkamer en evt. upgrade rechtstreeks bij NH Koningshof. Wij raden u aan dit 

z.s.m. in orde te maken via deze link.  
 

Aanvullend: Bij de inschrijvingskosten zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. 
Bedragen zijn inclusief BTW.  
 
Wijze van betaling: De congreskosten kunnen uitsluitend via eenmalige automatische incasso 
worden voldaan. Na registratie via deze site ontvangt u een bevestiging / factuur.  
De inschrijvingskosten worden na het congres van uw rekening afgeschreven.  

 
Voor vragen: secretariaat Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie                        
Telefoon 023 – 5513016 e-mail: congres@nvge.nl   
 
Locatie: NH Conference Center Koningshof, Locht 117, 5504 RM, Veldhoven. 
 
 
 
 
 

 
 
 
19.12.2022 

https://www.nh-hotels.nl/event/digestive-disease-days-22-en-23-maart-2023
mailto:congres@nvge.nl

