Inschrijvingskosten Digestive Disease Days te Veldhoven, 20 en 21 maart 2019
Het komende congres in maart wordt op proef op woensdag en donderdag georganiseerd, waarbij het programma is teruggebracht naar twee dagen inclusief
het door de NVMDL georganiseerde cursorisch onderwijs op donderdagmiddag 21 maart. U kunt inschrijven voor de reguliere tweedaagse Digestive Disease Days
of een combinatie maken met het cursorisch onderwijs in maag-darm-leverziekten
Dit betekent voor uw inschrijving dat er diverse inschrijvingsmogelijkheden zijn in combinatie met de cursus.
In tegenstelling tot de verschillende DDD-sessies die u vrij kunt bezoeken als u bent ingeschreven voor de betreffende dag(en), is inschrijven voor de cursus verplicht en
vindt er deurcontrole plaats. Het cursorisch onderwijs in maag-darm-leverziekten wordt nl. georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
en valt buiten de organisatie van de DDD.
Inschrijvingstarieven DDD voorjaar 2019
Inschrijving woensdag 20 maart
Inschrijving donderdag 21 maart
Inschrijving beide dagen, 20 en 21 maart
Inschrijving donderdagochtend 21 maart, uitsluitend in combinatie met cursus
Inschrijving beide dagen t/m donderdagochtend, uitsluitend in combinatie met cursus
Inschrijving cursorisch onderwijs donderdagmiddag 14.00 incl. theepauze en Indisch buffet
Inschrijving cursorisch onderwijs donderdagmiddag 21 maart, tarief specialist
Inschrijving cursorisch onderwijs donderdagmiddag 21 maart, tarief aios
Inschrijvingstarieven V&VN
Inschrijving V&VN-programma MDL, donderdag 21 maart
Tarieven accommodatie / diner
Diner woensdag, incl. consumpties aan tafel
Overnachting, incl. ontbijt per persoon per nacht
Prijs per persoon bij het delen van kamer, uitsluitend mogelijk bij gelijke verblijfsduur
Kortingsmogelijkheden congres (geen korting op cursorisch onderwijs)

t/m 20 feb. 2019
€ 85,00
€ 85,00
€ 130,00
€ 60,00
€ 110,00
t/m 20 feb. 2019
€ 150,00
€ 115,00
t/m 20 feb. 2019
€ 57,50
t/m 20 feb. 2019
€ 50,00
€ 120,00
€ 75,00

v.a. 21 feb. 2019
€ 110,00
€ 110,00
€ 155,00
€ 85,00
€ 135,00
v.a. 21 feb. 2019
€ 150,00
€ 115,00
v.a. 21 feb. 2019
€ 67,50
v.a. 21 feb. 2019
€ 50,00
€ 120,00
€ 75,00

€ 15,00

€ 15,00

Alleen voor de leden van NVGE / NVH / V&VN MDL (indien lid vóór 1 maart 2019)

Bij de inschrijvingskosten zijn congresmateriaal, 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 de site ontvangt u een factuur die u –
indien van toepassing - kunt gebruiken voor het declareren van de congreskosten bij uw instituut. De inschrijvingskosten worden na het congres afgeschreven.
Voor vragen: secretariaat Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, telefoon 023 – 5513016, e-mail: congres@nvge.nl
Locatie congres: NH Conference Center Koningshof, Locht 117 te Veldhoven

