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Geachte sponsor, 
 
Deze informatiebrief geeft u de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot uw aanwezigheid tijdens de 
Nederlandse Nefrologiedagen. Indien u naar aanleiding van deze informatie aanvullende informatie wenst, dan kunt u 
contact opnemen met de organisatie onder 046-2021300 of per email info@nefrologiedagen.nl 
 
In een email ontvangt u van ons een bevestiging van registratie. Ook dit is een belangrijk document en wij adviseren u om 
deze informatiebrief zorgvuldig te lezen en de bevestiging van registratie goed te controleren. 
 
NEFROLOGIEDAGEN 2018 
 
Uw contacpersoon: 
Astrid van der Veeke is de beurscoördinator tijdens het congres en derhalve ter plaatse uw contactpersoon. Het 
telefoonnummer van Astrid tijdens het congres is 06-53876159. Tijdens het congres is Astrid te vinden in het infopoint voor 
sponsoren in de Kempenhal.   
 
Correspondentie- en contactadres voorafgaand aan het congres: 
Nefrologiedagen  Tel.: 046-2021300  
Postbus 34                         Mauritz Scheffens, ook tijdens het congres bereikbaar 
6130 AA. Sittard  E-mail: info@nefrologiedagen.nl        
 
Congreslocatie: 
NH-Koningshof, Locht 117, 5504 RM  Veldhoven 
 
Programmasessies : Diverse zalen, in de groene, blauwe en gele zone van het congrescentrum 
De beurs  : De Kempen- en Genderhal van het congrescentrum 
De hospitalitylounge : De Genderfoyer, uitsluitend toegankelijk voor vergunninghouders en voorschrijvers 
 
Op de laatste pagina van deze informatie treft u een plattegrond van het congrescentrum aan. 
 
Routebeschrijving: 
Voor een gedetailleerde routebeschrijving naar NH Koningshof raadpleegt u www.nh-hotels.nl/nhkoningshof 
 
Aankomst bij het congres op 27 en 28 maart: 
U wordt verwacht in de expositieruimte van het congrescentrum, waar u in het infopoint uw toegangsbadge afhaalt.  
De locatie van de expositie, Kempen- en Genderhal vindt u op de bijgevoegde plattegrond.  
 
Badgeplicht: 
Het zichtbaar dragen van uw badge is verplicht, het voorkomt niet alleen dat zogenaamde niet-sponsoren kosteloos 
kunnen acquireren, maar is tevens belangrijk voor een eventuele toegang tot de hospitality-lounge. Bij aankomst krijgt uw 
standpersoneel de door u op naam bestelde badges uitgereikt, mits de namen van het standpersoneel bij de organisatie 
aangemeld zijn. 
 
Betaling niet tijdig ontvangen: 
Uw betaling van de factuur m.b.t. uw sponsorpakket dient voor aanvang van het congres door de organisatie te zijn 
ontvangen. Zonder ontvangst van uw betaling heeft u geen toegang tot de beursvloer.  
 
Garderobe: 
U kunt gebruik maken van de garderobe in de Meijerijfoyer. Deze garderobe is onbewaakt en let er dus op dat u daar geen 
waardevolle spullen achterlaat. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal. Er is tevens een garderobe 
met een beperkt aantal kluisjes beschikbaar. 
 
Rookbeleid: 
Gedurende het congres is de gehele locatie rookvrij. Er is echter voldoende mogelijkheid om buiten het pand te roken. 
 
Avondprogramma: 
Op dinsdag 27 maart vindt er in de Beneluxhal een foodtruckfestival plaats. Indien uw standpersoneel hiervoor heeft 
ingeschreven, ontvangt iedereen persoonlijk van de organisatie uitsluitend op vertoon van de badge een polsbandje en 
4 consumptiemunten. Deze zijn te verkrijgen op dinsdag 27 maart vanaf 10.00 uur bij het infopoint van de organisatie in de 
Kempenhal.  
 
Extra consumptiemunten: 
De overige drankjes tijdens het avondprogramma zijn voor eigen rekening. Ook hiervoor zijn muntjes bij het infopoint 
verkrijgbaar. Niet gebruikte muntjes kunt u de volgende dag bij het infopoint retourneren. U ontvangt een factuur voor het 
verschil tussen afgehaalde en teruggebrachte consumptiemunten.   
 
Hotelkamers: 
De hotelkamers voor industrie zijn direct bij de Koningshof geboekt. Voor sleutel, beschikbaarheid, etc. verwijzen wij naar 
de receptie van de Koningshof. 



 

 
 
Expositieruimte: 
Kempen- en Genderhal 
Grootte  : 1.600 m2  
Hoogte  : 4.00 meter 
Bodem  : vaste vloerbedekking 
 
Uw stand: 
De standruimte wordt geleverd zonder tussen- of achterwanden. Bij aankomst treft u op uw ruimte het door u bestelde 
meubilair aan! Aanwezig is een stroompunt met 4 stopcontacten.  Extra inventaris is in overleg met de organisatie altijd 
mogelijk! Een overzicht van de standposities vindt uop de website www.nefrologiedagen.nl 
 
Hospitality-lounge: 
De Nefrologiedagen is Nederlands grootste nefrologisiche bijeenkomst dat zowel door voorschrijvers als door niet-
voorschrijvers wordt bezocht. Uw stand op de beurs is daardoor een corporate-stand, maar om vergunningshouders in 
staat te stellen productinformatie te verstrekken hebben wij in de Genderfoyer een hospitality-lounge ingericht. Deze is 
uitsluitend toegankelijk voor vergunninghouders en voor voorschrijvers. Anderen hebben geen toegang. In deze ruimte 
kunnen vergunninghouders gebruik maken van een eenvoudig koffiebuffet. Er zijn statafels aanwezig, maar geen zit-
meubilair. De lounge is exoliciet niet bedoeld als lunchruimte of voor andere doeleinden.  
 
Dagarrangementen: 
Bij de stand worden geen dagarrangementen geleverd. De arrangementen worden achteraf in rekening gebracht. Een 
dagarrangement bestaat uit een koffie, thee, water en een lunch. De lunches worden een half uur voorafgaand aan de 
pauze geserveerd, zodat u uw handen vrij heeft ten tijde dat de deelnemers uw stand bezoeken. U bent ook tijdens het 
aperitief welkom. 
(Prijs dagarrangement € 42,00 p.p. en diners € 45,00 p.p.) 
 
Afval: 
Afval kunt u tijdens de opbouw- en symposium dag verzamelen in een bij voorkeur plastic zak. Het afval wordt dan door 
de schoonmaakdienst meegenomen. De schoonmaakdienst heeft geen toegang tot uw standruimte in verband met 
mogelijke beschadiging, etc. Voor gewenste bijstand m.b.t. schoonmaak kunt u ter plaatse met de beursccoördinator 
contact opnemen. 
 
Groot afvalverwijdering: 
Verwijdering van groot afval gebeurt onder het motto “de vervuiler betaalt”.  
 
Catering vanuit uw stand: 
Het op eigen initiatief verstrekken van etenswaren of drankjes vanuit uw stand is niet toegestaan. Tenzij u hiervan 
schriftelijke toestemming heeft van de organisatie. 
 
Op- en afbouw van de beurs: 
Expositie-opbouw: maandag 26 maart  tussen 09.00 uur en 22.00 uur 
dinsdag 27 maart tussen 07.00 uur en 08.30 uur 
 
Congresdagen: dinsdag 27 en 28 maart 2018. 
 
Expositie-afbouw: 
woensdag 28 maart 2018 na de theepauze vanaf 15.30 uur. Eerder afbouwen is om veiligheidredenen niet toegestaan. 
 
Laden en lossen: 
De in- en uitgang voor de standbouw ligt aan de linkerzijde van de Genderhal.  
 
Website: 
Alle overige informatie, algemeen en specifiek voor sponsoren, kunt u terugvinden in het downloadcenter opde 
homepagina van www.nefrologiedagen.nl 
 
Congrestas: 
Er wordt geen congrestas meer verstrekt. Het is dus niet meer mogelijk om materiaal in te laten steken. Deze 
promotionele activiteiten kunt u vanuit uw stand verstrekken. Buiten de grenzen van de stand is dit niet toegestaan.  
 
Advertenties: 
Aangeleverde advertenties verschijnen in de beurscatalogus. Deze wordt gepubliceerd in de congres-app.  
 
App: 
In de app-stores kunt u de app voor smartphones en tablets van de Nefrologiedagen downloaden. U vindt de app onder 
“NND 2018”. Uiteraard is deze gratis. 
 
Tot slot: 
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid tijdens het symposium. Wij zullen alles in het werk stellen om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken. 
 
 



 

 


