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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 Vol tarief  Gereduceerd tarief * 
Fysieke deelname op Papendal €120 per dag exclusief btw €75 per dag exclusief btw 
Virtuele deelname aan live streams € 60 per dag exclusief btw €37,50 per dag exclusief btw 
On site registratie € 150 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. Voor meer informatie kijk op de 
website onder congresinformatie. 
 
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. 
 
Annuleringsbeleid 
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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Registration Policy 15th Dutch Hematology Congress   
Under the condition that there will be no COVID-19 restrictions, the 15th DHC will be a live event at 
the Papendal congress center. This year we offer (as a pilot) a selection of sessions via a live stream. 
The sessions that are selected for the live steam are clearly indicated in the program. Participants can 
subscribe for the live streams at a reduced registration fee; being 50% of the registration fee for the 
live event. Note: the live streams are only available during the scheduled time, there is no review 
option. 
 
Overview rates: 

Type of registration Full price Reduced price * 
Registration live participation Papendal € 120,- per day 

excluding VAT 
€ 75,- per day 
excluding VAT 

Registration virtual participation (live streams) € 60,- per day  
excluding VAT 

€ 37,50,- per day 
excluding VAT 

On-site registration (on the day itself) € 150,- per day 
excluding VAT 

€ 105,- per day 
excluding VAT 

*The reduced price is for Phd students, co-assistants, students, nurses, data managers and analysts. 
 
Please note: In the event that a live congress is not possible due to COVID-19 restrictions,  the 
congress will be a fully virtual event. Your registration will automatically change into virtual 
participation and only any overpaid costs will be refunded. 
 
Registration: 
You can register online via the www.hematologiecongres.nl until January 10th, 2022. 
After January 10th, 2022 registration is only possible on-site at the registration desk at the Papendal 
congress center. For on-site registration an administration fee of 30 Euros will be charged. 
 
Hotel reservations: 
Hotel accommodation can only be booked directly with Papendal. For more information, see our 
website: www.hematologiecongres.nl . 
 
Payment options: 
The following payment methods are available: IDEAL and credit card. It is not possible to pay by 
invoice. When your registration is completed you’ll receive a confirmation email. This email with your 
invoice is automatically sent to the email address you entered on the registration form.  
 
Change your registration up until November 15th: 
If you wish to change your registration from e.g. live participation to virtual participation (live 
streams) you can arrange this yourself via the website. Please note that there will be no refund if you 
change from attending the live event to attending the virtual event (live streams). If you change from 
attending the virtual event to attending the live event, you must pay the remaining amount. 
 
Cancellation policy: 
Cancellation of registration is only possible if you are unable to attend the congress due to 
unforeseen reasons. You can request a cancellation by sending an email to dhc@vumc.nl. If you 
cancel your congress registration up to and including November 30, the amount owed will be 
refunded after deduction of €30 administration costs. After November 30, a 50% refund will be 
made. No refunds will be made for cancellations after December 15, 2021.  
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