45ste Congresweek van de Verpleegkunde
25 – 28 maart 2019 – Kursaal Oostende
Praktische informatie
Plaats
KURSAAL, Monacoplein, 8400 Oostende
Programma
Onze deuren gaan open vanaf 8u. Koffie/thee is voorzien. Alle studiedagen starten om 9u. en eindigen om 16.50u. Ter plaatse
zal aangeduid worden welke studiedagen en welke sessies in welke zaal zullen doorgaan. De deelnemers ontvangen ter plaatse
een congresmagazine inclusief het programma.
Secretariaat tijdens de Congresweek
Het secretariaat van het NVKVV is gevestigd in de inkomhal van het Kursaal. Het is elke dag open vanaf 8u tot 17 uur en
telefonisch bereikbaar op 02/732.10.50 of 0479/62.99.34.
Prijzen per studiedag
Deze prijzen zijn inclusief water/ koffie/ thee, lunch, bijscholingsattest en congresmagazine
Toegangsprijzen per studiedag met buffet
Leden NVKVV
€ 78
Student-leden
€ 69
Senior erefondsleden (65+)
€ 78
Niet-leden
€ 109
Student-niet-leden
€ 89
Debatavond Directies met buffet inbegrepen
Leden NVKVV
€ 65
Niet-leden NVKVV
€ 85
Nachtcongres met nachtbuffet inbegrepen
Leden NVKVV
€ 105
Student-leden
€ 95
Senioren erefondsleden (65+) € 105
Niet-leden NVKVV
€ 147
Student niet-leden
€ 115
Studiedag vroedvrouwen VBOB met buffet
Leden VBOV
€ 98
Niet-leden VBOV
€ 128
Student-leden VBOV
€ 69
Middagpauze = Middaglunch
De dagen starten om 9 uur en lopen door tot 16u50. De middagpauze, inclusief walking diner, is inbegrepen in de prijs van de
studiedag. Ook kunnen tijdens de middag deelnemers participeren aan de ‘meet & eat kokers’ waar auteurs van interessante
boeken, onderzoekers van boeiend wetenschappelijk werk en anderen aan het woord komen.

Inschrijvingen
1. Individuele inschrijvingen
Uw inschrijving is alleen geldig wanneer u gebruik maakt van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier op onze website
www.nvkvv.be. Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 15 januari 2019.
U ontvangt een bevestigingsmail op het door u opgegeven mailadres; u ontvangt dus geen toegangskaart per post. In deze
bevestigingsmail vindt u informatie over de betaling. Gelieve deze aandachtig te lezen en uw betaling in orde te brengen zoals
beschreven staat.
Voor bijkomende inlichtingen gelieve contact op te nemen met Marianne Nolst, te bereiken tussen 8.00u. - 16.00u, behalve op
woensdag, per telefoon: 02/732.10.50 of per e-mail: ledenadmin@nvkvv.be
Zie ook verder de rubriek 5. Annulering.
2. Inschrijvingen via de werkgever/school/facturatie
De werkgever/school kan één persoon of meerdere personen inschrijven.
Bij inschrijvingen vanaf 20 deelnemers per dag of vanaf 50 deelnemers over de ganse congresweek ontvangt u 10 % korting op
uw factuur.
Opgelet : met uitzondering van de studiedag VBOV – Vroedvrouwen.
Voor bijkomende inlichtingen gelieve contact op te nemen met Jenny Smeets, te bereiken tussen 8.00u. - 16.00u per telefoon:
02/737.97.81 of per e-mail: j.smeets@nvkvv.be . Na het congres ontvangt de werkgever/school een factuur.
Zie ook verder de rubrieken 5. Annulering.
3. Inschrijvingen ter plaatse

Er kan ter plaatse betaald worden met Bancontact of cash.
4. Lidmaatschap NVKVV 2019
Elk lidmaatschap NVKVV en VBOV dient in orde te zijn bij het binnen sturen van de inschrijving. Als dat niet het geval is, wordt
de prijs van niet-lid aangerekend. Tijdens de Week van de Verpleegkunde wordt een speciale ledenactie gehouden voor nieuwe
leden.
5. Annulering
Bij annulering meer dan drie werkdagen voor de start van de Week van de Verpleegkunde rekenen wij 50 % annuleringskosten
aan. Bij annulering minder dan drie werkdagen voor de start is dat het volledige inschrijvingsgeld. Niet aangemelde afwezigheid
geeft geen recht op terugbetaling. Je kunt je wel laten vervangen door een nog niet ingeschreven deelnemer na melding:
ledenadmin@nvkvv.be (bij individuele inschrijving) of bij j.smeets@nvkvv.be (inschrijvingen via werkgever, school, facturatie)
Bijscholingsattesten
Het bijscholingsattest van 8 vormingsuren ontvang je binnen 10 werkdagen na de Congresweek op het bij inschrijving
opgegeven e-mailadres.
Bereikbaarheid
1. Parking
- Parking Hendrika (na het rondpunt - richting centrum) (GRATIS parkeren)
- De Zeeparking (betalend)
- Kursaal parking (betalend)
2. Trein
Het station van Oostende ligt op wandelafstand van het KURSAAL Oostende.

