Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen

Praktische informatie
Wat nu al vast staat, is dat we er in 2022 een topeditie van zullen maken, met dank voor de
programma’s aan de werkgroepen van het NVKVV.
Let op: voor de studiedagen die fysiek doorgaan is het aantal inschrijvingen beperkt. Een
virtuele deelname is onbeperkt. We volgen de federale richtlijnen voor jullie op de voet en
houden jullie uiteraard op de hoogte.
Hieronder alvast een overzicht van 3 verschillende formules:
- hybride: fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt
aantal deelnemers worden toegelaten): volgens inschrijving (zie rubriek 1 en 2 bij inschrijvingen); +
toegang tot het volledige digitale platform – 15 studiedagen - (te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
20.12.2022): attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023
(extra attest kijkminuten bij aanvraag);
- fysieke deelname volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt
aantal deelnemers worden toegelaten): volgens inschrijving (zie rubriek 1 en 2 bij inschrijvingen);
- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 15 studiedagen - (te bekijken van
12.10.2021 t.e.m. 20.12.2022: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt
rond 15 januari 2023 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);

Toegangsprijs studiedagen:
Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal)
119 euro
- fysieke deelname
81 euro
- digitale deelname
82 euro
Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal)
- fysieke deelname
- digitale deelname

159 euro
111 euro
112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal)
- fysieke deelname
- digitale deelname

109 euro
72 euro
73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal)
- fysieke deelname
- digitale deelname

129 euro
92 euro
94 euro
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Toegangsprijs Nachtcongres: ENKEL fysieke deelname
Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
Niet-leden NVKVV:
Student-leden NVKVV:
Student-niet-leden NVKVV:

95 euro
137 euro
85 euro
105 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn
(onbezoldigd).
Toegangsprijs studienamiddag BEFEZO (maandag 3.10)
Toegang vanaf 12.30u.: inschrijving en ontvangst – 13u. start programma
Leden BEFEZO
Niet-leden BEFEZO

40 euro
45 euro

Fysieke en hybride deelname:
Plaats
Indien de studiedag voor u fysiek doorgaat:
KURSAAL, Monacoplein, 8400 Oostende

Programma
Onze deuren openen vanaf 8 uur. Koffie of thee is voorzien. Alle studiedagen starten om 9 uur en
eindigen om 16.50 uur. Ter plaatse zal aangeduid worden welke studiedagen en welke sessies in
welke zaal zullen doorgaan. De deelnemers ontvangen ter plaatse een congresmagazine, inclusief het
programma.

Secretariaat tijdens de Congresweek
Het secretariaat van het NVKVV is gevestigd in de inkomhal van het Kursaal. Het is elke dag open
vanaf 8 tot 17 uur en telefonisch bereikbaar op 02/732.10.50 of 0476/30.74.45, of per mail
administratie@nvkvv.be

Middagpauze
De middagpauze is inclusief lunch in a box, voor- en namiddagpauze met dranken en versnapering
zijn ook inbegrepen in de prijs van de studiedag. Tijdens deze momenten is standenbezoek mogelijk.

Bereikbaarheid
1. Parking
- Parking Hendrika (na het rondpunt - richting centrum) (GRATIS parkeren)
- De Zeeparking (betalend)
- Kursaal parking (betalend)
2. Trein
Het station van Oostende ligt op wandelafstand van het KURSAAL Oostende.
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Hybride en digitale deelname:
Het digitaal platform wordt opengesteld vanaf 12 oktober tot en met 20 december 2022.
De deelnemer ontvangt hiervoor een mail met registratielink.
Inschrijvingen
1. Individuele inschrijvingen
Je inschrijving is enkel geldig wanneer je gebruik maakt van het daartoe bestemde
inschrijvingsformulier op onze website www.nvkvv.be. Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 10 mei
2022.
Je ontvangt een bevestigingsmail op het opgegeven mailadres. In deze bevestigingsmail vind je
informatie over de betaling. Gelieve deze aandachtig te lezen en je betaling in orde te brengen zoals
beschreven staat. Het juiste OGM-nummer is hierbij belangrijk voor een snelle en correcte
afhandeling van uw betaling.
Voor bijkomende inlichtingen gelieve contact op te nemen met Jenny Smeets,
te bereiken tussen 8 en 16 uur, behalve op maandag en dinsdagvoormiddag, per telefoon:
02/737.97.81 of per mail: j.smeets@nvkvv.be
2. Inschrijvingen via de werkgever/school/facturatie
De werkgever/school kan één persoon of meerdere personen inschrijven.
Bij inschrijvingen vanaf 20 deelnemers per dag of vanaf 50 deelnemers over de ganse congresweek
ontvangt u 10 % korting op uw factuur.
Voor bijkomende inlichtingen gelieve contact op te nemen met Jenny Smeets, te bereiken tussen
8.00u. - 16.00u, behalve op maandag en dinsdagvoormiddag, per telefoon: 02/737.97.81 of per email: j.smeets@nvkvv.be . Na het congres ontvangt de werkgever/school een factuur.
Zie ook verder de rubriek 5. Annulering.
3. Inschrijvingen ter plaatse
Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. Ook de betaling moet op voorhand in orde worden gebracht.
4. Lidmaatschap NVKVV 2022
Elk lidmaatschap van het NVKVV moet in orde te zijn bij het insturen van de inschrijving. Als dat niet
het geval is, wordt de prijs van een niet-lid aangerekend.
5. Annulering
Wanneer je één maand of langer voor de start van de congresweek je deelname annuleert, dienen
we een administratieve kost aan te rekenen van 25 euro. Bij annulering minder dan een maand voor
de start van de Week van de Verpleegkundigen zijn we genoodzaakt 50 procent annuleringskosten
aan te rekenen. Bij annulering minder dan drie werkdagen voor de start van de congresweek is het
volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een nog niet
ingeschreven deelnemer na melding bij j.smeets@nvkvv.be.
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