
 
 
 
 
 
 
 
 

Middels dit document leest u de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot uw aanwezigheid 
als geïnviteerd spreker tijdens het congres. Indien u naar aanleiding van deze informatie aanvullende 
informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de organisatie onder 046-2021305 of per email: 
info@stomacongres.nl 
 
Uw contactpersoon: 
Maurits Scheffens is de congrescoördinator gedurende het congres en derhalve uw contactpersoon 
op de congresdag. Het telefoonnummer van Maurits is op 30 oktober: 046-2021305 
 
Correspondentie- en contactadres: 
V&VN Stomascholing  Tel.: 046-2021305 (ook tijdens de bijeenkomst bereikbaar) 
Postbus 34        
6130 AA Sittard   E-mail: info@stomacongres.nl 
 
Congreslocatie: 
Locatie    : de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 RM Ede, 0318-750300 
Programmasessies  : Theater Azure, Bach 1, Bach 2, Bach 3 en Bach 4  
De ontvangst, industrie en F&B : Foyer Claire en Coco 
 
Routebeschrijving: 
Voor een gedetailleerde routebeschrijving naar de Reehorst raadpleegt u hun website  
www.reehorst.nl 
 
Aankomst bij het congres: 
U meldt zich in foyer Claire/Coco van het congrescentrum, waar u wordt verwacht door Leonie Mol, 
onze programmacoördinator. Zij begeleidt u naar de sprekersruimte, de ruimte voor een preview en 
waar onze technici uw presentatie desgewenst testen. Meldt u zich s.v.p. tijdig, zodat we u naar behoren 
terzijde kunnen staan.  
 
Uw voordracht en disclaimer: 
Gebruik in uw voordracht de disclaimer. Deze wordt ons verplicht gesteld door de CGR. De disclaimer 
disclaimer vindt u met de volgende link: https://www.stomacongres.nl/informatiecenter.html 
 
Dienstverleningsovereenkomst en declaratieformulier 
Bij Leonie kunt u uw ondertekende dienstverleningsovereenkomst en uw declaratieformulier inleveren. 
De overeenkomst stuurden wij u toe, het declaratieformulier kunt u met de bovenstaande link 
downloaden.  
 
Rookbeleid: 
Gedurende het congres is de gehele locatie rookvrij. Er is echter voldoende mogelijkheid om buiten het 
pand te roken. 
 
Tot slot: 
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid. Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden, dan kunt 
u te allen tijde contact met ons opnemen. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. Maurits Scheffens, namens de voorbereidingscommissie 
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