ALGEMENE INFORMATIE
Plaats

Woudschoten Conferentiecentrum, Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist.
Telefoon: 0343 492492 (www.woudschoten.nl).

Parkeren

De parkeerruimte bij het Conferentiecentrum is gratis.

Openbaar

Degenen die met het openbaar vervoer komen kunnen gebruik maken van een
(gratis) pendeldienst vanaf station Driebergen/Zeist. Op het aanmeldingsformulier kunt
u aangeven of u met het openbaar vervoer reist. Ca. één week voor het symposium
ontvangt u verdere informatie over de pendeldienst.
U kunt ook gebruik maken van de OV-fiets; de reisafstand bedraagt ca. 4 km. (15
minuten).

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier op
www.arbeidshygiene.nl, zie rubriek Symposium 2019 inschrijfformulier.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een deelnamebevestiging c.q. factuur.

Kosten

NVvA-, BSOH-, NVVK- BA&O, HumanFactorsNL leden:
1 dag
€ 270,=
2 dagen
€ 395,=
Niet-leden:
1 dag
€ 320,=
2 dagen
€ 515,=
Studenten jonger dan 25 jaar (kopie inschrijvingsbewijs meesturen)
1 dag
€ 75,=
2 dagen
€ 110,=
Studenten MAH/Post HBO AH/AIO (kopie inschrijvingsbewijs meesturen)
1 dag
€ 125,=
2 dagen
€ 255,=
Feestavond
Feestavond studenten

€ 40,=
gratis

Hotelkamer incl. ontbijt voor 1 persoon
Hotelkamer incl. ontbijt voor 2 personen, p.p.

€ 95,=
€ 75,=

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en per persoon.
Indien de inschrijving vóór 1 maart 2019 bij de NVvA binnen is, wordt een vroegboekkorting van
€ 15,= voor deelname aan 1 dag en € 25,= voor deelname aan 2 dagen verleend. Deze korting geldt
niet voor studenten.
Deelname

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
Bij aankomst op de locatie kunt u zich registreren bij de symposiumbalie. Er worden
geen certificaten meer uitgereikt. Het congressecretariaat plaats na afloop van het
symposium een digitale presentielijst op het besloten ledendeel van de website. Deze
kunt u gebruiken als bewijs van deelname.

Verhindering

Tot drie weken voor het symposium kan uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden.
Wij berekenen dan € 50,= administratiekosten. Daarna brengen wij het volle bedrag in
rekening. Vervanging door een collega, mits tijdig doorgegeven, is mogelijk.

Informatie

NVvA-secretariaat: EPS 2.0, Bernie Duivens of Mijnie Hoppenbrouwers,
Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven, tel. 040 2911424, e-mail:
symposiumcommissie@arbeidshygiene.nl of zie: www.arbeidshygiene.nl.

