Registration policy 15 dhc –NL
Datum: September 2021

Registratie policy 15th Dutch Hematology Congress

Voor 15 DHC streven we naar een fysiek congres op congrescentrum Papendal.
Dit jaar bieden we als pilot voor deelnemers die niet kunnen komen een mogelijkheid om virtueel
deel te nemen aan een selectie van het programma dat live gestreamd zal worden. De geselecteerde
sessies voor de live stream zijn duidelijk zichtbaar In het programma op de website.
Het live stream tarief op Papendal is vastgesteld op 50 % van het fysieke tarief (zie tabel voor een
overzicht van de tarieven).

Overzicht tarieven:
Soort registratie
Fysieke deelname op Papendal
Virtuele deelname aan live streams
On site registratie

Vol tarief
€120 per dag exclusief btw
€ 60 per dag exclusief btw
€ 150 per dag exclusief btw

Gereduceerd tarief *
€75 per dag exclusief btw
€37,50 per dag exclusief btw
€ 105 per dag exclusief btw

*het gereduceerde tarief is voor PhD studenten, coassistenten, studenten, verpleegkundigen,
datamanagers en analisten.
NB: Indien een fysiek congres niet mogelijk is gezien geldende voorschriften vanuit het RIVM zal het
gehele congres virtueel plaatsvinden en wordt uw registratie automatisch omgezet naar virtuele
deelname en worden alleen eventueel teveel gemaakte kosten teruggeboekt op uw rekening.
Inschrijven
Inschrijven kan via de website tot en met 10 januari 2022.
Na 10 januari 2022 is registratie alleen mogelijk aan de registratiebalie op Papendal. Indien u zich ter
plaatse registreert worden er €30 euro administratie kosten in rekening gebracht.
Overnachtingen: Overnachtingen verlopen dit jaar via Papendal. Nadere instructies volgen.
Betaal opties:
De factuur optie is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is dit jaar de credit card als extra betaal
optie toegevoegd. Als u registratie is voltooid ontvangt u, op het door u ingevulde emailadres, een
bevestiging met uw factuur
Registratie wijzigen mogelijk tot 15 november:
U registreert voor fysieke deelname of voor virtuele deelname aan de live stream. Wilt u uw
registratie aanpassen van fysieke deelname naar virtuele deelname aan de live streams, dan kunt u
dit zelf regelen via de website. Wijzigt u uw fysieke deelname naar virtuele deelname live streams
dan wordt er geen restitutie verleend. Wijzigt u uw virtuele deelname live streams naar fysieke
deelname, dan dient u het resterende bedrag bij te betalen.
Registratie annuleren
Annulering van registraties is alleen mogelijk indien u door onvoorziene redenen niet kunt komen. U
kunt een annulering aanvragen door een mail te sturen aan dhc@vumc.nl . Bij annulering van
congres registratie tot en met 30 november zal restitutie plaatsvinden van het verschuldigde bedrag
onder aftrek van €30 euro administratie kosten. Na 30 november zal 50% restitutie plaatsvinden. Bij
annulering vanaf 15 december zal er geen restitutie plaatsvinden.
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