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1. Verdiepingsdagen Oncologie 2018 
 
Algemene informatie  
Allereerst hartelijk dank voor uw aanwezigheid op het congres ‘V&VN Verdiepingsdagen 
Oncologie’ 2018.  
In dit document vindt u alle logistieke en praktische informatie ter voorbereiding op het congres.  
 
Datum & locatie 
De Verdiepingsdagen Oncologie 2018 worden georganiseerd op dinsdag 20 november en 
woensdag 21 november 2018 en zal plaatsvinden in congrescentrum de ReeHorst. Het adres is: 
Bennekomseweg 24 
6717 LM Ede 
www.reehorst.nl  
 
Accreditatie 
Accreditatie is toegekend door: 
✓ Accreditatiebureau Verpleegkundige Specialisten Register (VSR) met 18 punten. 

(Maximaal 9 punten per dag)  
✓ Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 25 punten.  

Zie ook www.verdiepingsdagenoncologie.nl voor meer informatie. 

 
Openingstijden & programma 
De informatiemarkt van de Verdiepingsdagen Oncologie is voor bezoekers geopend op: 
- Dinsdag 20 november van 09:00 tot 17:30 uur  
- Woensdag 21 november van 09:00 tot 17.30 uur 
 
Op woensdag 21 november zal de Verdiepingsdagen Oncologie rond 17:30 uur officieel worden 
afgesloten met een receptie in de zaal New York (voorheen Mozartfoyer).  
 
Volgen van het programma  
De standbemanning is van harte welkom bij het inhoudelijk programma (exclusief ontbijt-, lunch- 
of avondsessies) op voorwaarde dat de reguliere congresbezoeker voorrang krijgt. Bij eventuele 
drukte in de zaal gelieve achteraan plaats te nemen.   
 
Inrichting + Eigen Standbouw 
Op dinsdag 20 november kunt u (of uw standbouwer) tussen 07.00 uur en 09.00 uur de stand 
opbouwen en inrichten. Op woensdag 21 november kunt u vanaf 8:00 uur uw stand inrichten.  
Indien u de avond ervoor (maandagavond 19 november) wenst op te bouwen dan vernemen we 
dit graag vooraf schriftelijk via marcus@demediacollegas.nl.   
Graag vragen we de standbemanning te allen tijde zich vooraf aan te melden bij de 
exposantenbalie (deze is te vinden bij de centrale ingang en receptie van de ReeHorst). 
 
Laden/Lossen 
Het laden en lossen kan het makkelijkst via de achterzijde van het gebouw. Bij aankomst kunt u 
links langs de ReeHorst rijden, waarna u direct na de slagboom rechtsaf slaat om de laad/los 
deuren van de verschillende foyers te vinden.  
Ongeveer 1 week voorafgaand aan het congres is de definitieve plattegrond bekend. U wordt dan 
geïnformeerd over uw standplaats en de bijbehorende logistieke details. 
 
 

http://www.reehorst.nl/
http://www.verdiepingsdagenoncologie.nl/
mailto:marcus@demediacollegas.nl
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Demontage  
De stands kunnen na afloop van de beurs op woensdag 21 november na 18:30 uur ontruimd en 
verwijderd worden. Om 23.00 uur dienen alle stands opgeruimd te zijn. 
 
CGR Wetgeving (indien van toepassing). 
De exposant dient zich (indien van toepassing) te allen tijde te houden aan de CGR- en GMH-
wetgeving. Dit betekent o.a. dat u met een corporate stand aanwezig dient te zijn (en dus zonder 
productnamen en/of claims). Via de badge van de deelnemers is de functie zichtbaar: 

 
 
 

Op de naambadge is aan de hand van de 
kleurbalk onderin te zien of men 
voorschrijfbevoegd is of niet. Indien men 
voorschrijfbevoegd is staat er tevens een 
doktersicoon vermeld op de badge.  
 
 
 

 

Voorschrijvers = oranje balk  
Niet-voorschrijvers = donker paarse balk 
 
Exposantenbadges  
De standbemanning dient zich aan het begin van de dag aan te melden bij de exposantanbalie, 
welke is te vinden tegenover de centrale receptie van de ReeHorst.  
Vervolgens zullen hier de exposantenbadges worden uitgereikt en wordt de standbemanning 
doorverwezen naar de standplek.  
Het dragen van de exposantenbadge is te allen tijde verplicht. 
 
WIFI 
Er is gratis een WIFI-verbinding beschikbaar. U kunt hiervoor inloggen op het netwerk  
‘Reehorst Free’. Er is geen wachtwoord benodigd.  
 
Catering 
Er zullen meerdere cateringbars geopend zijn, waar zowel bezoekers als exposanten tijdens de 
diverse pauzemomenten koffie en thee kunnen verkrijgen.  
Op beide dagen wordt circa tussen 12.00 en 12.30 uur de lunch geserveerd voor standhouders in 
de expositiefoyer. Als standhouder kunt u vóór dat de bezoekers uit de workshopzalen komen al 
uw lunch nuttigen. 
 
Horeca vanuit de stand 
De ReeHorst heeft het exclusieve recht van catering tijdens de Verdiepingsdagen Oncologie. 
Graag vernemen we vooraf indien jullie van plan zijn om vanuit de stand eten/drinken 
beschikbaar te stellen voor de bezoekers. 
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Promotiemateriaal verspreiden 
Het is niet toegestaan promotiemateriaal buiten de stand te plaatsen/hangen en/of te 
verspreiden.  
 
Parkeren 
Gedurende de Verdiepingsdagen Oncologie kunt u uw auto parkeren op de naastgelegen 
parkeerplaatsen van de ReeHorst Een uitrijmunt is verkrijg bij de exposanten- registratiebalie.  

Openingstijden Parkeerplaatsen 
De parkeerplaatsen zijn 24 uur per dag geopend. 

Beveiliging / Waardevolle apparatuur  
Er is geen permanente bewaking aanwezig. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor enige schade of diefstal in welke vorm dan ook. Wij raden u aan om waardevolle 

apparatuur zoals laptops en dergelijke dus niet achter te laten in de stand.   

 
Bereikbaarheid organisatie dag zelve 
Vanaf dinsdagochtend 20 november 07.00 (tot 18.30) kunt u voor vragen of overleg te allen tijde 
terecht bij de exposantenbalie, deze is te vinden bij de centrale ingang en receptie van de 
ReeHorst).  
U kunt het beursmanagement deze dagen ook bereiken via 06 42 34 40 31 (bij voorkeur via whats 
app). 
 
Bereikbaarheid voorafgaand Verdiepingsdagen Oncologie 
Voor vragen voorafgaand aan de Verdiepingsdagen kunt u voor vragen of overleg terecht bij 
Marcus Meeuwissen via marcus@demediacollegas.nl of 06-42 34 40 31.  
 
 
 
 
 
 

mailto:marcus@demediacollegas.nl
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Congres app 
 
U kunt de app downloaden op uw iPhone, iPad, Android smartphone of tablet. 
 

 
 
De app zit vol boordevol informatie met o.a.: 
 
- Programma: De verschillende plenaire, parallelle en sponsor sessies inclusief zaalinformatie  
- Sprekers: Inclusief foto en achtergrondinformatie 
- Sponsoren: De sponsoren die de Verdiepingsdagen Oncologie mede mogelijk maken 
- Notities: Leg notities vast in de mobiele app en stuur ze digitaal door naar uw eigen e-mail 
- V&VN Plein: De verschillende instanties die op het V&VN Plein aanwezig zullen zijn 
- Nieuwsberichten: Via pushberichten houden wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
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Routebeschrijving 
 
Automatische routebeschrijving 
Voor een automatische routebeschrijving vanaf uw woonplaats klik hier: http://reehorst.nl/route  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

  

http://reehorst.nl/route
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Congresreglement 
 

1) Exposant zal zijn activiteiten op de Verdiepingsdagen Oncologie beperken tot haar eigen 
standruimte. 

  
2) De exposant dient (indien van toepassing) zich te allen tijde te houden aan de CGR + GMH 

wet- en regelgeving. Dit betekent o.a. dat u met een corporate stand aanwezig dient te zijn 
(en géén productnamen en/of claims). Voor de volledige CGR en GMH artikelen, verwijzen 
we u graag naar: www.cgr.nl of www.gmh.nu 
 

3) Exposant verplicht zich 30 minuten voor opening van de beurs op dinsdag 20 november 
2018 de standruimte te hebben opgebouwd en ingericht.  

 
4)  Exposant zal de standruimte pas ontruimen en afbreken na sluiting (18.30 uur) van het 

congres op woensdag 21 november 2018. 
 

5)  Exposant is niet gemachtigd (zonder overleg) om zelf eten en drinken mee te nemen. Op de 
informatiemarkt is thee/koffie gratis en kan gebruik worden gemaakt van het lunchbuffet.  

 
6)  De exposant dient de standplaats op de informatiemarkt netjes en schoon achter te laten. 

Afval dat door exposant wordt achtergelaten kan op kosten van exposant door de Reehorst 
worden afgevoerd.  

 
7)  Exposant zal ervoor zorgdragen dat er gedurende het congres altijd vertegenwoordigers in 

de standruimte aanwezig zijn.  
 

8)  Exposant zal zonder toestemming van het beursmanagement geen wijzigingen aanbrengen 
aan de positie van de standruimte en verplicht zich alle aanwijzingen van het 
beursmanagement ten tijde van opbouw, afbouw en het congres zelf stipt op te volgen. 

 
9)  V&VN Oncologie is niet verantwoordelijk voor beschadiging van goederen van exposant, 

noch voor eventueel letsel toegebracht aan de zich in de stand bevindende 
vertegenwoordiger en/of bezoekers. Evenmin aanvaardt V&VN Oncologie enige 
aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook.  

 
10) Het is de exposant niet toegestaan de toegewezen standruimte geheel of gedeeltelijk te 

verhuren en/of ter beschikking te stellen aan derden.  
 

11) Het is de exposant niet toegestaan om andere exposanten en/of bezoekers enige vorm van 
overlast te bezorgen.  

 
12) Indien de exposant zich niet aan het beursreglement houdt, kan het beursmanagement de 

exposant toegang tot het congres ontzeggen, onverminderd de verdere verplichtingen van 
de exposant, waaronder betaling.  

 
  

http://www.cgr.nl/


   

Congresbureau:                Informatiemarkt & sponsoring: 
 

9 

13) V&VN Oncologie behoudt zich het recht voor in geval van overmacht het congres geen 
doorgang te doen vinden, in welk geval exposant geen aanspraak kan doen gelden op welke 
schadevergoeding dan ook.  

 
14) Afwijkingen op dit congresreglement zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd en 

bevestigd door het beursmanagement. 
 
   15) In alle gevallen waarin dit congresreglement niet voorziet, beslist het beursmanagement.  
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2. Uw Exposantschap  
 
 
Standformaat 
Het standformaat is afhankelijk van uw type exposantschap: 
- Brons: 6m2 3x2 meter 2 personen per dag 
- Zilver: 8m2 4x2 meter 3 personen per dag 
- Goud: 12m2 4x3 of 6x2 (i.o) 4 personen per dag 
 
Stand inrichting 
De standruimte is standaard voorzien van:  

  -  Eén afgerokte tafel (of statafel)   

  -  Stoelen   

  -  Stroompunt   

  -  Mogelijkheid tot gratis wifi.  

U dient zelf te zorgen voor uw verdere stand- en promotiemateriaal.  
 
Extra standpersoneel 
Het is mogelijk om met extra standbemanning aanwezig te zijn. De kosten hiervoor bedragen 75 
euro per persoon per dag (geen btw van toepassing). U kunt extra standbemanning doorgeven 
per mail.  Voor de extra standbemanning volgt een separate factuur vanuit congresbureau 
Congress Care.  
 
Extra standbenodigdheden & plattegrond 
Mocht u nog aanvullende wensen hebben dan vernemen wij dit graag. Wij zullen dan bij de 
diverse leveranciers de verschillende mogelijkheden opvragen. 
De plattegrond is in de week voorafgaand aan het congres (definitief) bekend. Mocht u deze 
eerder nodig hebben vanwege ontwerpen van de stand(materialen) dan vernemen we dit graag. 
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3. Aanvang  
 
 
Dinsdag 20 november  
07.00 uur    De beursvloer is opengesteld voor de exposanten. Bij aankomst dient u (of 

uw standbouwer), zich melden bij de exposantenbalie bij de centrale 
entree. Vervolgens wordt u, of uw standbouwer, naar de betreffende 
standruimte verwezen.  

 
09.00 uur   Beursvloer open voor bezoekers.  
 
10.00 uur  Plenaire opening 
 
10.00 - 11.30 uur Koffiepauze 
 
12.30 - 14.00 uur  Lunchpauze (exposanten krijgen vooraf toegang tot het lunchbuffet) 
 
15.00 - 15.30 uur Koffiepauze 
 
17.30 uur  Einde laatste sessie  
 
 
 
Woensdag 21 november   
08.00 uur    De beursvloer is opengesteld voor de exposanten.  
 
09.00 uur   Beursvloer open voor bezoekers.  
 
10.00 uur  Plenaire opening 
 
10.00 - 11.30 uur Koffiepauze 
 
12.30 - 14.00 uur  Lunchpauze (exposanten krijgen vooraf toegang tot het lunchbuffet) 
 
15.00 - 15.30 uur Koffiepauze 
 
17.30 - 18uur  Afsluiting dag 2 Verdiepingsdagen Oncologie inclusief afsluitende receptie. 

U dient zich af te melden bij de exposantenbalie, waar u ook uw  
exposantenbadge kunt inleveren. 

   
23.00 uur      De stands dienen na afloop van het congres ontruimd en verwijderd te  

worden.  
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Overige zaken 
 
 
Organisatie  
 
Initiatief: 
V&VN Oncologie 
Tel: 030 291 90 47 
www.oncologieverpleging.nl  
 
Congresbureau: 
Congress Care     
Tel : 073 690 14 15      
www.congresscare.com      
 
Informatiemarkt en sponsoring:    
De Media Collega’s 
Tel: 085 130 43 21 
www.demediacollegas.nl     
 
 
 
Facturatie  
De afgenomen pakketten voor deelname aan de Verdiepingsdagen Oncologie2018 wordt begin 
november gefactureerd vanuit de V&VN. Onderstaand vindt u de gegevens m.b.t. de factuur: 
 
 
Contactgegevens 
Voor vragen over uw deelname kunt u terecht bij Marcus Meeuwissen 
 
 

 
Telefoon: 06 42 34 40 31 
E-mail:   marcus@demediacollegas.nl  
  

 

 
 
 
We kijken uit naar twee mooie dagen en een succesvol congres! 

http://oncologieverpleging.nl/
https://demediacollegas.nl/verdiepingsdagen/
https://congresscare.com/
http://www.oncologieverpleging.nl/
http://www.congresscare.com/
http://www.demediacollegas.nl/
mailto:marcus@demediacollegas.nl
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