ZORG.tech
Lid van “INTERNATIONAL FEDERATION OF HEALTHCARE ENGINEERING” – I.F.H.E.

Donderdag 07 mei 2020
“31ste CONGRES met vakbeurs”
Locatie: “Antwerp Expo”
(Jan Van Rijswijcklaan 191 – 2000 Antwerpen – www.antwerpexpo.be)

en

Woensdag 06 mei 2020
“Avondhappening”
Locatie: “Tram- en busmuseum”
(Diksmuidelaan 42, 2600 Antwerpen)

REGLEMENT CONGRESDEELNAME
Gelieve dit reglement voorafgaande aan de inschrijving door te nemen.
Het is van belang dat de inschrijver de procedure correct volgt m.b.t.de inschrijving. Elk misbruik en/of
aanzet tot misbruik zal uitsluiting tot het congres tot gevolg hebben.

1. DEFINITIES
Exposant:
Sponsor:
Architect – Studiebureau:
Deelnemer:

Vennootschap met activiteiten in de gezondheidszorg
Idem
Idem
Persoon verbonden met een contractuele verbintenis als
werknemer met de exposant, sponsor of architect.

Genodigde :
-

Persoon werkzaam in de non-profit sector die deelneemt aan
het congres op uitnodiging van een exposant.
= Genodigde : “Congresdag genodigden uit de non profit
sector”

-

Prof leden uit de Zorg en Research op uitnodiging van een
exposant
= Genodigde : “PROF Leden uit de zorg & research (non profit
deelnemer congresdag)”

LET OP : ALLE VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW !
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2. ALGEMENE GEGEVENS
Organisatiecomité :

Secretariaat :

Roger Alberijn (coördinator)
Dirk De Man
David De Mol
Inge Croux
Wout Van Den Heuvel
Wouter Maes

ZORG.tech (V.T.D.V. vzw)
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
+32(0) 3 275 70 95
BTW nr.: BE 0472 808 781

roger.albertijn@gza.be
dirk.deman@uza.be
david.demol@srliving.be
inge.croux@azr.be
wout.vandenheuvel@amate.be
wouter.maes@azmonica.be

info@zorg.tech
www.zorg.tech

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op volgende dagen :
Woensdag van 9u – 12u
Donderdag van 9u – 16u
Vrijdag van 9u – 16u
Congresthema :

ZORG om het klimaat, onze ZORG?
Hoe gaat de zorg om met een snel veranderend klimaat ?
ZORG.tech wenst met dit congres de aandacht te vestigen op en een invulling te geven aan het groen
gedachte goed en de uitdagingen die dit meebrengt voor de zorgsector.
Wij willen dit groen gedachte goed over het ganse congres doortrekken en zullen in de voorbereiding naar
het congres ook nog een aantal initiatieven opzetten . Zo vragen wij aan de standhouders om bij het
inrichten van hun stand, het ter beschikking stellen van gadgets e.a., milieuvriendelijke concepten te
willen gebruiken.
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3. PROGRAMMA
08.30 u – 09.15 u

Ontvangst met koffie en versnaperingen

09.15 u – 09.30 u

Verwelkoming, Ir. Eddy De Coster, Voorzitter ZORG.tech

09.30 u – 09.45 u

Opening eerste prominent

09.45 u – 10.25 u

Eerste spreker

10.25 u – 11.05 u

Tweede spreker

11.05 u – 11.50 u

Koffiebreak – bezoek aan de vakbeurs

11.50 u – 12.30 u

Derde spreker

12.30 u – 13.00 u

Uitreiking sociaal project

13.00 u – 17.00 u

Walking dinner en bezoek aan de vakbeurs

17.00 u – 19.00 u

Netwerkdrink

4. UITNODIGINGEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ZORG.tech-leden en hun medewerkers
VVZ-leden
VBOI-bestuur Nederland
NVTG-bestuur Nederland
IFHE EUROPE – Bestuur
AFTSH-bestuur uit Wallonië
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap VIPA
Bestuur van andere vakverenigingen, actief in de zorgsector zoals o.a. HFDV, VVZ, VSDV,
VVAV, Prebes, BVZD, enz
De deelnemende exposanten en sponsors
De Vlaamse Zorginstellingen
De ontwerpers: architecten en studiebureaus
ZorgNet - Icuro Vlaanderen
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5. INSCHRIJVINGEN
5.1 Procedure
Inschrijven kan uitsluitend via de website www.zorg.tech op de homepagina, klik op de button
“CONGRES 2020” en u komt rechtstreeks op de registratiepagina.
Alle velden moeten duidelijk leesbaar en volledig ingevuld worden.
De inschrijving van de genodigden zal door het congresbestuur worden geverifieerd op correctheid.
Indien facturatieadres en/of naam afwijkt van de firmanaam en adres, gelieve dit aan te vinken en in te
vullen, alsook PO nummer (bestelbonnr.) indien noodzakelijk aanvinken.

5.2 Onkostennota en Betaling
Na de inschrijving ontvangt u een factuur, waarop uw gereserveerd stand nummer is vermeld in
afwachting van de betaling.
Deze wordt per mail gestuurd aan het facturatieadres van de deelnemende firma.
Het te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van de gegevens zoals vermeld op het
inschrijvingsformulier.
Het verschuldigde bedrag dient binnen de 30 dagen einde maand ontvangstdatum van de factuur
gestort te worden op het rekeningnummer





IBAN: BE65 4138 2029 4196,
BIC: KREDBEBB
met vermelding van het factuurnummer en naam firma.
En zo nodig PO nummer; aanvinken bij inschrijving; alsook
afwijkende naam en/of facturatieadres.

Indien de betaling niet voldaan is voor deze datum vervalt de reservatie en kan de stand terug ter
beschikking gesteld worden van andere inschrijvers. De inschrijving wordt definitief beschouwd na
ontvangst van de betaling.
5.3 Toewijzing van de standen
Er is een mogelijkheid om als exposant zes nummers van voorkeurstanden aan te duiden.
Het toekennen van de gevraagde stand nummers gebeurt volgens de chronologische volgorde van de
ontvangen betalingen.
Indien de zes voorkeursnummers bezet zijn, dan maakt het organisatiecomité zelf een passende
keuze.
Op de website kan u de actuele vrije standen terugvinden.
Het aantal standen is beperkt tot de capaciteit van “Antwerp Expo”, 181 standen.
Indien de hal volzet is kan men nog deelnemen als “Sponsor” echter zonder standruimte. (zie art.6.2)
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5.4 Annulatie Exposant – Sponsor – Architect of Studiebureau – Laattijdige
Inschrijvingen deelnemers – Annulatie inschrijvingen deelnemers:
5.4.1

Annulatie inschrijving Exposant, Sponsor of Architect – Studiebureau:

Indien op vraag van de exposant, de sponsor of de architect – studiebureau de inschrijving
geannuleerd wordt, zal er een vergoeding voor administratiekosten aangerekend worden aan
100% van het inschrijvingsbedrag.
5.4.2 Laattijdige inschrijving deelnemers van een Exposant, Sponsor of
Architect – Studiebureau:
Indien bijkomende deelnemers worden ingeschreven voor de vakbeurs of voor de
donderdagavondhappening is er een toeslag:
✓ Na 17 april 2020
+ € 50,00 per inschrijver
✓ Op de dag van het congres zelf
+ € 100,00 per inschrijver
5.4.3

Annulatie deelnemers:

Er worden GEEN creditnota’s opgemaakt en of terug stortingen gedaan voor annulatie van
deelnemers. De deelnemer van een exposant, sponsor, architect-studiebureau kan wel worden
vervangen door een andere persoon van hetzelfde bedrijf.

6. VAKBEURS : PRIJZEN
6.1

Exposant op de vakbeurs
6.1.1. Huur van een standplaats
Prijs : € 1.250,00
Dit bedrag omvat volgende elementen:
 de huur van de naakte standruimte 4m x 3m (B x D)
Waarbij voorzien : een elektrovoeding : multi-stopcontact met 1000W
Voor de invulling en de aankleding van uw stand kan u terecht bij De Roeve XPO, via hun
online beurshandboek. In dit online beurshandboek vindt u alle benodigde informatie voor
uw beursdeelname én diverse producten/diensten die u kunt bestellen ten behoeve van uw
deelname.
U ontvangt vanuit De Roeve Expo een mail met link erin om uw login aan te maken.
Hiermee kan u inloggen op de beurscatalogus en uw bestelling plaatsen.
Opgelet: Deze link is slechts 10 dagen geldig!
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Eens uw account geactiveerd is, kunt u inloggen op het online beurshandboek via
deze link: zorg-tech.expodoc.com/nl
6.1.2 Speciale standen

“Green Boulevard”

Prijs : extra € 500,00 per stand
Als exposant heeft men de mogelijkheid om zijn voorkeur aan te geven voor een speciale
standplaats op de “Green Boulevard”. (groen ingekleurd, zie standenplan)
Het betreft hier de standen : 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 264, 265, 378,
379, 392, 393, 406, 407, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428

6.1.3. Deelnemers van de exposanten
Prijs : € 125,00 per persoon !!!: lees punt 5.4 van dit reglement na
Dit bedrag omvat volgende elementen:
 koffie met versnapering tijdens de ontvangst
 deelname aan de wandelbuffetten met aangepaste dranken
 frisdranken en koffie gedurende de ganse dag
 deelname aan de netwerkdrink

6.1.4. Genodigden uit zowel de non-profit sector als de Prof leden uit de Zorg en Research op
uitnodiging van standhouders
Prijs : € 90,00 per persoon !!!: lees punt 5.4 van dit reglement na
Dit bedrag omvat volgende elementen:
 deelname aan de congresdag ( na aanvaarding)
 koffie met versnapering tijdens de ontvangst
 deelname aan de wandelbuffetten met aangepaste dranken
 frisdranken en koffie gedurende de ganse dag
 deelname aan de netwerkdrink

6

6.2.

Sponsor op de vakbeurs
6.2.1.Huur van de sponsorlocatie
Prijs : € 500,00

Er is ook een mogelijkheid om als “Sponsor” deel te nemen aan het Congres.
De beschikbare vakbeursstanden moeten vooraf echter eerst volledig ingevuld zijn en dan pas
wordt de deelname onder vorm van sponsoring toegestaan.
In de inkomhal wordt het logo van de “sponsors” aangebracht op wandpanelen.
Een logo dient voorzien te worden in vectorformaat bij uw inschrijving.
Het gebruik van verticaal opgestelde panelen of elementen wordt niet toegestaan.
6.2.2. Deelnemers van de sponsors aan de vakbeurs
Prijs : € 125,00 per persoon

!!!: lees punt 5.4 van dit reglement na

Dit bedrag als omvat volgende elementen:





6.3

koffie met versnapering tijdens de ontvangst
deelname aan de wandelbuffetten met aangepaste dranken
frisdranken en koffie gedurende de ganse dag
deelname aan de netwerkdrink

Architecten en studiebureaus op de ZORG.tech Vakbeurs

Architecten en studiebureaus kunnen op drie verschillende manieren deelnemen aan dit congres en
voor elke mogelijkheid is er een afzonderlijke kolom op het inschrijvingsformulier (zie verder):
✓ Als exposant

Huur van de stand : € 1.250,00 ( art. 6.1.1)
Deelnemers van de exposant (en) € 125,00 (art 6.1.3)

✓ Als sponsor

Weergave van logo op wandpaneel in inkom : € 500,00 (art 6.2.1)
Deelnemers van de exposant (en) € 125,00 (art 6.2.2.)

✓ Architect/studiebureau: € 350 voor max 1 persoon (incl. congresdag)
!! Indien er meerdere deelnemers zullen zijn, gelieve dan in te schrijven als
sponsor en alle deelnemers toe te voegen.
De architecten en studiebureaus kunnen ook deelnemen
aan de donderdagavond happening (zie art 10)
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7. VAKBEURS : PRAKTISCH
7.1

Parking

Er is voldoende parking voorzien.
7.2

Algemeenheden

Aan de congresdeelnemers wordt ruim de gelegenheid geboden om de vakbeurs te bezoeken.
Om maximaal contact tussen de standhouders en bezoekers te bekomen en de wachtrijen aan de
buffetten te beperken wordt het middagmaal voor de standhouders om 12.30 u geserveerd.
Het serveren van alcoholische en niet-alcoholische dranken op de stand door de standhouder
wordt niet toegelaten

7.3

Opbouw en Ontruimen van standen

Het opbouwen van de standen is voorzien op woensdag 6 mei
-

vanaf 10u tot 18u voor exposanten met eigen stand
vanaf 13u tot 18 u voor andere exposanten

OPGELET !
Bijkomende voorzieningen zoals bv. wandpanelen, extra stroomvoorziening, wateraansluiting,
telefoon- en/of internetaansluitingen, stoelen, tafels en stand… dienen rechtsreeks aan de firma
“ DE ROEVE XPO”, via de volgende link naar het online beurshandboek besteld te worden :
zorg-tech.expodoc.com/nl/accountinit?k=9e2948444514a9c9dc29eb228290c720

Het ontruimen en demonteren van de stand kan vanaf 17.00 u en dient ten laatste om 20.00 u
afgelopen te zijn.
Alle afval is door de exposanten zelf mee te nemen, waarna de ruimte netjes wordt achtergelaten.
7.4

Horeca

Koffie en water worden doorlopend in de hal aangeboden.
Kwalitatief goed verzorgde wandelbuffetten zijn voorzien op verschillende locaties in de hal van de
vakbeurs. ( zie plan )
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8. VAKBEURS : info deelnemers
De info van het congres is op de ZORG.tech website ter inzage vanaf 20 mei tot 31 augustus 2020
(www.zorg.tech).
De inhoud bestaat uit:
✓ Voordrachten : de teksten of presentaties van de verschillende sprekers
✓ De lijsten van de:
- ZORG.tech LEDEN
- EXPOSANTEN – SPONSORS - ARCHITECTEN en STUDIEBUREAUS
Opmerking : De lijsten zijn in overeenstemming met de geldende GDPR regelgeving.

9. VAKBEURS : NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN
Indien de firma/exposant/sponsor de afspraken van dit congresreglement niet naleeft, behoudt het
bestuur van ZORG.tech zich het recht om de firma te weigeren voor een volgend congres.
Deze maatregel is vooral van toepassing op de afspraken in verband met het tijdstip van opruimen
van de standen (7.3.) en de horecavoorschriften betreffende geen toelating van alcoholische en
niet-alcoholische dranken op de standen zelf (7.4).
Handelingen die niet toegelaten worden:
● Inschrijving van deelnemers aan vakbeurs en donderdagactiviteit niet verbonden met de
ingeschreven firma
● Inschrijven van andere firma’s als deelnemer op de activiteiten

10. Woensdag : AVONDHAPPENING (06 mei 2020 vanaf 19u)
Prijs : € 135,00 per deelnemende persoon. !!!: lees punt 5.4 van dit reglement na
Voor deze activiteit kan u enkel inschrijven als u reeds ingeschreven bent als exposant, sponsor of
architect/studiebureau.
Programma:
o 19.30 – 22.30 u
o 22.30 – 01.00 u

openingsreceptie, walking diner, netwerking
verrassingsact met dansgelegenheid

Deze activiteit gaat door op een speciale locatie die later word meegedeeld.
Inschrijvingen na 15 april 2019 en ter plaatse: € 235,00 per persoon
Overnachting kan in diverse hotels in de omgeving van Antwerp Expo.
De inschrijvers staan zelf in voor eventuele hotelreservatie.
9

