Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek
G.J. Rozendal, penningmeester, Notaris Hellemastrjitte 7, 9104 JS Damwâld.

Inschrijfformulier NVGO-congres, 1-2 juni 2018
Naam deelnemer 1 :
Adres deelnemer 1 :

…………………………………………………
…………………………………………………

Naam deelnemer 2 :

…………………………………………………

*

Adres deelnemer 2 :

…………………………………………………

Geeft / geven zich op voor het volgende:
(kruis a.u.b. een van de onderstaande mogelijkheden aan, plus het al dan niet deelnemen aan de excursie)

O Congres 2018, deelname dagprogramma op vrijdag 1 juni 2018
(leden: € 100,- p.p.; niet-leden: € 125,- p.p.)
Deelname is inclusief syllabus en koffie, thee en lunch.

€……

O Congres 2018, plus aansluitend diner op vrijdagavond
(leden: € 150,- p.p.; niet-leden: € 175,- p.p.)
Bij het diner zijn drankjes inbegrepen.

€……

O Congres 2018, plus diner vrijdagavond, alsmede één overnachting 1-2 juni 2018
O O.b.v. 1 persoon per kamer: leden € 245,- p.p., niet-leden € 275,- p.p.
O O.b.v. 2 personen per kamer: leden € 205,- p.p., niet-leden € 235,- p.p.
De overnachting is inclusief ontbijt en toeristenbelasting.

€...…
€……

O Congres 2018, plus diner vrijdagavond, alsmede twee overnachtingen 31 mei - 2 juni 2018
O O.b.v. 1 persoon per kamer: leden € 325,- p.p., niet-leden € 355,- p.p.
€……
O O.b.v. 2 personen per kamer: leden € 252,50 p.p., niet-leden € 285.50 p.p.
€……
De overnachtingen zijn inclusief ontbijt en toeristenbelasting.
O Excursie op zaterdagochtend 2 juni 2018
(leden: € 30,- p.p.; niet-leden: € 40,- p.p.)

Deze excursie is inclusief een lunch.

O Reductie voor studenten ( € 25,- p.p.)

€……
___________
Totaal :

*

€…….

€……

Indien afwijkend van adres van deelnemer 1

Indien u een afwijkende reservering wilt maken, neemt u dan a.u.b. contact op met G.J. Rozendal
(e-mail: gjrzd@planet.nl).
Het ingevulde formulier (of een kopie ervan) a.u.b. voor 1 mei 2018 i.v.m. de kamerreserveringen
opsturen naar: G.J. Rozendal, Notaris Hellemastrjitte 7, 9104 JS Damwâld), of per e-mail naar
gjrzd@planet.nl

NB!!




De betaling voor het congres dient te worden voldaan via bankrekening:
NL39 INGB 0000 02909 00 t.n.v. NVGO te Damwâld
Hotelkamerreserveringen dienen uiterlijk 1 mei 2018 te zijn voldaan.
Het inschrijfformulier kunt u digitaal opvragen en desgewenst ingevuld retourneren.

