
 
 
 
 

 

 
 
TOELICHTING INSCHRIJFPROCEDURE VOOR SPONSORS 
 
 
Vanaf 2023 biedt de organisatie van de Nefrologiedagen een “menu-kaart” aan waarmee sponsoren hun eigen aanwezigheid kunnen 
vormgeven. 
 
Als basis voor het dit nieuwe beursconcept is organisatie is uitgegaan van drie mogelijkheden met een bijhorende “status”: 
- Premium Partner : een stand van minimaal 6 x 3 meter 
- Sponsor XL  : een stand van minimaal 4 x 3 meter 
- Sponsor  : een stand van minimaal 3 x 3 meter 
 
Inschrijfformulier 
Nagenoeg alle producten en diensten hebben verschillende tarieven. Deze zijn afhankelijk van de grootte (status) van uw 
aanwezigheid. Omdat de mogelijkheden nogal uitgebreid zijn en het voor u overzichtelijk en inzichtelijk te houden, hebben we een 
digitaal inschrijfformulier in een Excel-format ontwikkeld waarop u uw wensen aangeeft. U geeft uw wensen aan door de selectie-
boxjes aan te vinken of een keuze te maken uit de aantallen die in de boxjes verschijnen. Na invulling stuurt u het formulier op naar 
info@nefrologiedagen.nl 
 
Toewijzing 
De inschrijfformulieren formulieren en uw reservering van producten en diensten worden op volgorde van binnenkomst behandeld 
en toegewezen. 
 
Uw factuurgegevens 
Samen met het inschrijfformulier ontvangt u van ons een “opgave factuurgegevens”. Dit is een eenvoudig Word document dat u invult 
en terugstuurt naar inf@nefrologiedagen.nl 
 
Administratieve verwerking 
Uw inschrijfformulier wordt door ons in een geautomatiseerde congresadministratie verwerkt. U ontvangt vervolgens van ons een 
bevestiging van alle door u gedane reserveringen. 
 
Facturatie  
Met de bevestiging van uw reserveringen ontvangt u van ons een factuur voor uw gekozen stand grootte en de eventuele Expert-
sessie.  
Alle overige diensten en leveringen worden eerst na afloop van het symposium en op basis van werkelijke gebruik aan u gefactureerd. 
 
Wijzigingen 
Wijzigingen in reserveringen zijn in principe mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van het congres. Wijzigingen in de grootte van 
uw standpositie moeten in verband met het evacuatieplan worden voorgelegd aan het congrescentrum (en eventueel brandweer). 
Hoe eerder we wijzigingen in de stand grootte ontvangen, hoe beter het is. 
 
Vragen 
Voor alle vragen en/of hulp kunt u contact opnemen met het secretariaat van het congres op telefoonnummer ++31-(0)85-401 1944. 
 
 
 
 
 
 
 
 


