Registratie- en Annuleringsvoorwaarden

Update per 13/1/2021: Het congres zal volledig virtueel georganiseerd worden.

Door u via de registratie website in te schrijven gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:
Hybride congres
Het 23e Nederlands-Vlaams Doelencongres zal zowel offline (fysiek) als online worden aangeboden. Als
deelnemer kunt u in uw registratie aangeven op welke wijze u wenst deel te nemen. Mocht de organisatie
besluiten om het congres geheel online te laten plaatsvinden, dan heeft de organisatie het recht om uw offline
registratie om te zetten naar een registratie voor het online congres. Zonder verdere gevolgen.
Coronamaatregelen
De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle geldende coronamaatregelen tijdens de uitvoering van het
congres worden nageleefd en er alles aan doen om de veiligheid van iedere bezoeker te waarborgen. De
organisatie is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet (goed) naleven van de
Coronamaatregelen door bezoekers aan het congres. De bezoeker vrijwaart de organisatie tegen eventuele
claims terzake.
Registratiegelden

Categorie

Vroege registratie
(tot en met 1 februari 2021)

Reguliere registratie
(vanaf 2 februari 2021)

tarief 3 dagen

tarief 1 dag**

tarief 3 dagen

tarief 1 dag**

Medische specialisten

€ 700,00

€ 295,00

€ 760,00

€ 315,00

Paramedici: MBB’er, echoscopist, klinisch
verloskundige en 1e lijns verloskundige

€ 625,00

€ 260,00

€ 675,00

€ 280,00

Fertiliteits artsen, basis artsen, aios, anios,
gso's en onderzoekers *

€ 300,00

€ 135,00

€ 350,00

€ 150,00

* Dit tarief wordt uitsluitend aangeboden tezamen met een bewijs van afdelingshoofd of direct leidinggevende.
Tijdens de registratie moet een bewijs worden toegevoegd. Een voorbeeld van dit bewijs kunt u hier downloaden.
** Indien u 2 dagen deelneemt, betaalt u 2 x een dagtarief.

De registratie voor deelname aan het 23e Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en
Obstetrie wordt verzorgd door AD BV, een CRKBO Geregistreerde Instelling, welke vrijgesteld is van BTW.
Alle registratiegelden die per bank betaald worden dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL77 ABNA 0462 3151 42, t.a.v. Stichting Trust Money inzake IGO, o.v.v. IGO2021
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T: +31 (0)20 570 9600 - www.igoandpractice.nl - IGO@mci-group.com
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Deelname kosten
Voor het 23e Nederlands-Vlaams Doelencongres kunt u zich per dag(programma) inschrijven. U kunt zelf de
keuze maken of u fysiek (offline) of online wilt deelnemen aan het congres. De kosten voor offline en online zijn
gelijk wel zijn er verschillende zaken inbegrepen.
Kosten fysieke deelname aan het congres (offline deelname) *)
• Fysieke deelname in congrescentrum De Doelen Rotterdam aan het dagprogramma / de
dagprogramma’s waarvoor u zich heeft ingeschreven;
• De congres benodigdheden;
• De garderobekosten;
• Toegang tot het live online platform gedurende het congres; hier kunt u netwerken met online
deelnemers en deelnemen aan verschillende evaluaties;
• Toegang tot het post-congres ‘IGO digitaal Learning platform’; hier kunt u alle opgenomen presentaties
naderhand als naslagwerk gebruiken. U ontvangt hiervoor een persoonlijke login code.
• Deelnamecertificaat t.b.v. eventuele accreditatiepunten;
• Per dag een gevarieerde lunch, koffie en thee.
*) Indien het congres fysiek in de Doelen niet door kan gaan, bent u automatisch ingeschreven voor het virtuele
congres
Kosten virtuele deelname aan het congres (online deelname)
• Virtuele deelname aan het dagprogramma / de dagprogramma’s waarvoor u zich heeft ingeschreven;
• Congres benodigdheden; deze worden per post thuisgestuurd;
• Toegang tot het live online platform gedurende het congres; hier kunt u netwerken, deelnemen aan het
dagprogramma, vragen stellen in de zaal, exposanten contacteren, deelnemen aan verschillende
evaluaties etcetera;
• Toegang tot het post-congres ‘IGO digitaal Learning platform’; hier kunt u alle opgenomen presentaties
naderhand als naslagwerk gebruiken. U ontvangt hiervoor een persoonlijke login code.
• Deelnamecertificaat t.b.v. eventuele accreditatiepunten;

AD B.V. / 23e Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie
Schipluidenlaan 4 - 1062 HE - Amsterdam
T: +31 (0)20 570 9600 - www.igoandpractice.nl - IGO@mci-group.com
KvK: 66413699 - BTW: NL856541898B01

Belangrijke data
Indien u zich voor of op 1 februari 2021 inschrijft ontvangt u een gereduceerd registratie tarief. De betaling dient
dan ook uiterlijk op 1 februari 2021 op de rekening (welke vermeld is op de factuur) te zijn ontvangen. Bij
inschrijving of betaling vanaf 2 februari 2021 worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Betaling per bankoverschrijving
Als u heeft aangegeven per bank te betalen dan ontvangt u direct na uw registratie een factuur met
betalingsgegevens. Echter de registratie kan alleen worden bevestigd wanneer de volledige betaling door ons
ontvangen is. De betaling dient uiterlijk 23 maart 2021 ontvangen te zijn op de bankrekening die vermeldt staat
op uw factuur. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een week voor aanvang van het congres uw
toegangspas of de gegevens om in te loggen.

Betaling per creditcard
Via een beveiligd online platform kunt u uw registratie kosten per credit card voldoen. U ontvangt hier direct na
uw betaling een bevestiging (betaalde factuur) van per email. Een week voor aanvang van het congres ontvangt
u uw toegangspas of de gegevens om in te loggen
Persoonsgegevens
De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:
• zowel MCI als AD B.V. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. dit
specifieke congres;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen;
• geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij:
o dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
o wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
vanzelfsprekend respecteren
Annuleringsvoorwaarden
In geval van annulering voor of op 1 februari 2021 zullen na aftrek van de administratiekosten (€ 50) 50% van
de reeds betaalde deelnemersgelden worden teruggestort. Bij annulering van uw registratie na 1 februari 2021
is restitutie niet meer mogelijk.
Ook in het geval van een gedeeltelijke annulering zullen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden worden
toegepast.
Deze annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel fysieke deelname als voor virtuele deelname.
Restitutie
Alle restituties zullen binnen 14 dagen na afloop van het congres worden voldaan.
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Naamswijziging
Indien u zelf niet deel kunt nemen, is het mogelijk om een naamswijziging op uw registratie toe te passen. Hier
zullen EUR 25 administratiekosten in rekening voor worden gebracht. Indien u hier geen gebruik van maakt,
zullen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden.
Verzekeringen en aansprakelijkheid disclaimer
AD BV is de organisator van het 23e Nederlands-Vlaams Doelencongres zij kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor verlies, letsel of schade aan eigendommen, ongeacht de oorzaak.
Het wordt aanbevolen dat deelnemers over een goede reis- zorg- en ongevallen verzekering beschikken met
een adequate dekking voordat ze vertrekken. AD BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
persoonlijk letsel of verlies van of schade aan particuliere eigendommen.
Mocht, om welke reden buiten de controle van de organisatoren om (inclusief maar niet beperkt tot daden van
terrorisme, extreme weersomstandigheden en / of industriële actie) de congres locatie of de sprekers
veranderen, of het congres worden geannuleerd, zullen de organisatoren zich inspannen om deze opnieuw te
plannen, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kosten, schade of kosten
opgelopen door deelnemers. Als om welke reden dan ook de organisatoren beslissen om materiële wijzigingen
in dit congres te maken, zullen ze niet verantwoordelijk zijn voor vliegtickets, hotels of andere kosten van
deelnemers. De deelnemer neemt deel aan het congres op eigen risico. AD BV kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele kosten of schade opgelopen als gevolg van handelingen buiten hun controle, waaronder
het bezit, maar niet beperkt tot overmacht, stakingen en / of publieke manifestaties. Alleen schriftelijke
afspraken zijn bindend. De enige bevoegde rechtbank is Den Haag. De registratie van een deelnemer houdt
aanvaarding van deze voorwaarden in.
In alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van de huidige
Algemeen Reglement, komen beide partijen overeen dat zij zullen worden onderworpen aan de Nederlandse
wet en dat de rechtbanken van koophandel in Amsterdam is bevoegd, onverminderd het recht van het 23e
Nederlands-Vlaams Doelencongres om de procedure van de wetten en voor de rechtbanken van de
maatschappelijke zetel van de deelnemer in het geval de bedragen zijn het gevolg van de deelnemer tot het 23e
Nederlands-Vlaams Doelencongres.

Amsterdam, 30-9-2020
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