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STAVINGSSTUK VAN WAT IS INBEGREPEN IN DE REGISTRATIEPRIJS OF BIJ GEBREK AAN EEN 
REGISTRATIEPRIJS VAN WAT DOOR DE ORGANISATIE WORDT AANGEBODEN ALS GASTVRIJHEID  

(toe te voegen aan de V1 visumaanvragen conform art. 18.2 van de Mdeon Code voor deontologie)  
 

 Dit stuk is verplicht zodra er sprake is van een sponsoring van een wetenschappelijke manifestatie georganiseerd door 
gezondheidszorgbeoefenaars, ongeacht of er al dan niet een inschrijvingsprijs wordt gevraagd en ongeacht of de 

inschrijvingsprijs al dan niet wordt gesponsord. 

NB: dit document werd ontwikkeld voor de wetenschappelijke manifestaties waarvan de officiële website niet detailleert wat er is inbegrepen in de 
registratieprijs. Zowel, kan er nog steeds worden gewerkt met een printscreen van de website. 

 

Ondergetekende, Naam, voornaam:   

Geldig optredend namens de 
organiserende organisatie, 

Naam en gegevens van de 
organiserende organisatie: 

  

Van de volgende wetenschappelijke 
manifestatie, 

Naam wetenschappelijke manifestatie:   

 Begin wetenschappelijke manifestatie:   

 Einde wetenschappelijke manifestatie:   

 Plaats wetenschappelijke manifestatie:   

   VERKLAART OP EER DAT DE REGISTRATIEPRIJS HET 
VOLGENDE INHOUDT: 

   VERKLAART OP EER DAT ER GEEN REGISTRATIEPRIJS IS  
EN DAT HET VOLGENDE WORDT AANGEBODEN: 

 

Lunch  nee  ja 

 datum(s):  

 opmerking: 

 

Diner  nee  ja  

 datum(s): 

 opmerking: 

 

Sociale activiteit   nee   ja 

  marktwaarde in €:  

  omschrijving: 

  datum(s):  

 

Overnachting   nee   ja 

  datum(s):  

 opmerking: 

 

Geschenk of voordeel zonder 
rechtstreekse link met de 
wetenschappelijke manifestatie (vb.  
abonnement op tijdschrift, toegang tot 
ander evenement, lidmaatschap, online 
toegang tot databank, etc.) 

 nee  ja 

 omschrijving:  

 marktwaarde:  

  het is gratis voor iedereen, ook voor niet-deelnemers  

  _________ EURO: in dit geval: 

 wordt dit voordeel aangeboden aan de Belgische deelnemers; of 

 verbindt de organisatie er zich toe dit niet aan te bieden aan de Belgische 
deelnemers 

 

De prijs van de inschrijving is (€) :   

 

Gedaan te (plaats):  

Datum:  

Stempel organisatie: 
(bij gebrek aan stempel: af te printen 
op briefpapier van de organisatie) 

 

Originele handtekening : 

 

 


