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

Vrijdag 17 juni 2022
“31ste CONGRES met vakbeurs”
Locatie: “Ghelamco Arena Gent”
(Ottergemsesteenweg Zuid 808 - 9000 Gent – www.thearena.gent)

en

Donderdag 16 juni 2022
“Avondhappening”
Locatie: “Ghelamco Arena Gent”
(Ottergemsesteenweg Zuid 808 - 9000 Gent – www.thearena.gent)

REGLEMENT CONGRESDEELNAME
Gelieve dit reglement voorafgaande aan de inschrijving van uw firma 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.
Dit Reglement is niet van kracht voor ZORG.tech leden.
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1. DEFINITIES
Exposant:
Sponsor:
Architect – Studiebureau:
Deelnemer:
Genodigde :

Vennootschap met activiteiten in de gezondheidszorg
Vennootschap met activiteiten in de gezondheidszorg
Vennootschap met activiteiten in de gezondheidszorg
Persoon verbonden met een contractuele verbintenis als
werknemer met de exposant, sponsor of architect/studiebureau.
Persoon werkzaam in de non-profit sector die deelneemt aan het
congres op uitnodiging van een ingeschreven exposant, sponsor
of architect/studiebureau

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

Secretariaat :

Jeroen Vidts (voorzitter)
Martin Claeys
David Carette
Marc De Beer
Matty Stommelinck
Vincent Van der Biest
Alex Degroote

congres@zorg.tech

ZORG.tech (V.T.D.V. vzw)
Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem
+32(0) 3 275 70 95
BTW nr.: BE 0472 808 781

info@zorg.tech
www.zorg.tech

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

Circulair bouwen

Een congres circulair bouwen? Alvast als voorproef enkele vragen om onze mindset te illustreren.
Heeft Uw organisatie ook al een Donor-gebouw op het oog?
Hebben jullie al een “Donor-gebouw” voorafgaand aan jullie eerstvolgende nieuwbouwproject? Indien niet, géén
Vipa-traject meer mogelijk? Grapje, nog géén paniek! Zo ver zijn we nog niet .
Is de 44% bouwkost stijging in 2021 nu echt een blijver deze eeuw?
De spectaculaire stijging van bouwkost en materialen, zal zeker nog even belangrijke dips kennen. Maar kan de
bouwkost deze eeuw nooit meer fundamenteel dalen? Al onze grondstoffen en mijnen zijn toch uitgeput tegen
2050?
Herinnert U zich onze fotoshoot? (Jij stond er misschien ook ergens op, maar klein.)
De in 1972 genomen “Blue-Marble-Earth” fotoschoot - van op de maan genomen - illustreerde het begrip
Circulariteit zeer duidelijk: “We bouwen en verbouwen op onze bol, in een gesloten systeem, op deze knikker kan
er niets bij of uit: met al wat we uit de grond halen, of afbreken hier, daar moeten we het mee doen … “.

Het thema circulariteit situeert zich in dit boeiende decor. Als je de antwoorden kent op deze vragen, kom dan
zeker naar ons ZORG.tech congres en deel ze met ons. We zijn peuters met voorzichtige kleine struikelende
stapjes in de circulariteit. Vandaag zijn bij jullie - onze leden van ZORG.tech - en bij jullie - onze bouwtechnische
partner firma’s - zelfs al enkele eerste stappen gerealiseerd.

Rome en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd…
Gent, Ghelamco op vrijdag 17 juni 2022
waar we het uiteraard op één goedgevulde dag wél doen!

Tot dan!
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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. Erik Van de Wauwer, Voorzitter ZORG.tech

09.30 u – 13.00 u

Sprekersprogramma, verdere info volgt

13.00 u – 17.00 u

Walking dinner, vakbeurs

17.00 u – 18.30 u

Uitgebreide 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

5. INSCHRIJVINGEN
5.1 Procedure
Inschrijven kan uitsluitend via de website www.zorg.tech op de homepagina, klik op de button
“CONGRES 2022” en u komt rechtstreeks op de registratiepagina.
Alle velden moeten duidelijk leesbaar en volledig ingevuld worden.
Indien facturatieadres en/of naam afwijkt van de firmanaam en adres, gelieve dit aan te vinken en in te
vullen, correct BTW nummer, alsook PO nummer (bestelbonnr.) indien noodzakelijk aanvinken.
De facturatie is rechtstreeks gekoppeld aan uw inschrijving. Er worden nadien geen wijzigingen
aanvaard.
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5.2 Onkostennota en Betaling
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.
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 facturatienaam 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.
Vouchers
Voor exposanten die reeds een betaling hadden uitgevoerd voor de opgeschorte editie Antwerpen
2021, is er een voucher toegekend voor het reeds betaalde bedrag. Het bedrag van de voucher wordt in
mindering gebracht van de totaalfactuur. De voorwaarden van de vouchers en het bedrag van de
vouchers werden in een aparte communicatie bezorgd aan de firma’s. De regels voor deze vouchers zijn
de volgende:












Het bedrag van de voucher is niet uitbetaalbaar onder welke vorm dan ook
Bedrag voucher = volledige betaalde bedrag van de inschrijving als standhouder of sponsor voor
het congres ZORG.tech 2020-2021 te Antwerpen onafhankelijk van hoe het is samengesteld
(inschrijving – aantal deelnemers - …)
Het volledige bedrag van de voucher kan uitsluitend gebruikt worden voor de inschrijving als
standhouder of sponsor op het eerstvolgende ZORG.tech congres van 17 juni 2022 volgens
de inschrijvingsvoorwaarden die dan gelden en zoals beschreven in het congresreglement
Een saldo bedrag van de voucher na de inschrijving als sponsor of standhouder op het volgende
ZORG.tech congres van 17 juni is niet terug vorderbaar door de standhouder / sponsor
Het bedrag van de voucher kan niet aangewend worden voor de betaling voor de
avondhappening van 16 juni
Het bedrag van de voucher is niet overdraagbaar of combineerbaar naar een ander bedrijf of
persoon
Bij de niet opname van de voucher op datum van het volgende ZORG.tech congres 17 juni 2022
of niet gebruik bij inschrijving voor het volgende ZORG.tech congres op 17 juni 2022 vervalt de
voucher volledig en onherroepelijk
Vragen of informatie over deze vouchers dienen gesteld te worden via email aan
congres@ZORG.tech
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5.3 Toewijzing van de standen
NIEUW!
Inschrijven voor congres 2022 hoe ?
1. INSCHRIJVING bij ZORG.tech : ga naar de registratiepagina op www.zorg.tech – klik op de button
“congres 2022”- u schrijft uw firma hier volledig in bij ZORG.tech
Er dienen dus bij registratie op de website van ZORG.tech GEEN 6 voorkeurstanden opgegeven te
worden, hiermee zal ook geen rekening gehouden worden.
2. KIES UW STAND
Na inschrijving bij ZORG.tech ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving (ZORG.tech congres),
hierin staat de link naar het digitale standenplan en u kiest uw stand daar uit (WORLD XPO).
Een update van dit standenplan zal regelmatig gepubliceerd worden op de website.
Het kiezen van de stand gebeurt via een online tool van XPO.world. Van daaruit kan er na het kiezen van
de stand ook onmiddellijk de gewenste inrichting van de stand aangevraagd worden aan XPO.world.
Op dit standenplan kan u de actuele vrije standen terugvinden.
Indien deze stappen niet correct gevolgd worden, zal uw inschrijving ongeldig zijn.
Het aantal standen is beperkt tot de capaciteit van Ghelamco Gent (zie standenplan).
Indien de hal volzet is kan men nog deelnemen als “Sponsor” echter zonder standruimte (zie art.6.2).

5.4 Annulatie Exposant – Sponsor – Architect of Studiebureau – Laattijdige
Inschrijvingen deelnemers – Annulatie inschrijvingen deelnemers:
5.4.1

Annulatie inschrijving Exposant, Sponsor of Architect – Studiebureau:

Er is geen annulatie mogelijk.
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 26 mei 2022
+ € 50,00 per inschrijver
 NA 12 juni 2022 (en ter plaatse)
+ € 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.
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6. VAKBEURS : PRIJZEN
6.1

Exposant op de vakbeurs
6.1.1. Huur van een standplaats
Prijs : € 1.500,00
Dit bedrag omvat volgende elementen:
 de huur van de naakte standruimte zonder zijwanden 4m x 3m (B x D)
Waarbij voorzien : een elektrovoeding, multi-stopcontact met 1000W
Online reservatie standnummer en standinrichting via WORLD XPO, zie punt 5.3

6.1.3. Deelnemers van de exposanten
Prijs : € 150,00 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 de non-profit sector en 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
 koffie met versnapering tijdens de ontvangst
 deelname aan de wandelbuffetten met aangepaste dranken
 frisdranken en koffie gedurende de ganse dag
 deelname aan de netwerkdrink
6.2.

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.
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Het gebruik van verticaal opgestelde panelen of elementen wordt niet toegestaan.

6.2.2. Deelnemers van de sponsors aan de vakbeurs
Prijs : € 150,00 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 : € 1.500,00 ( art. 6.1.1)
Deelnemers van de exposant (en) € 150,00 (art 6.1.3)

✓ Als sponsor

Weergave van logo op wandpaneel in inkom : € 500,00 (art 6.2.1)
Deelnemers van de exposant (en) € 150,00 (art 6.2.2.)

✓ Architect/studiebureau: € 375 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).

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
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7.3

Opbouw en Ontruimen van standen

Het opbouwen van de standen is voorzien op donderdag 16 juni
Voor het opbouwen van de stand zal er een strikt tijdsschema zijn voor het verticaal transport van
het materiaal via de liften; het definitief schema zal ruim op voorhand bezorgd worden met een
tijdslot voor het verticaal transport dat strikt gerespecteerd dient te worden voor een vlot verloop
voor alle deelnemende exposanten.

OPGELET !
Bijkomende voorzieningen zoals bv. wandpanelen, extra stroomvoorziening, wateraansluiting,
telefoon- en/of internetaansluitingen, stoelen, tafels … dienen rechtsreeks aan de firma
“XPO World” besteld te worden.

Het ontruimen en demonteren van de stand kan tussen 17.00 u en 24.00 u. Ook hier zal een strikt
tijdsschema voor het gebruik van de liften vooraf gecommuniceerd worden.
Zowel voor het opbouwen als het ontruimen zal er permanent een logistiek medewerker van
XPO.world aanwezig zijn voor het in goede banen leiden van het gebruik van de liften en het
opvolgen van de toegewezen tijdssloten.
Alle afval is door de exposanten zelf mee te nemen, waarna de ruimte netjes wordt achtergelaten.
Voor de geïnteresseerde exposanten zal er +/- 1 maand voor het event ter plaatse een infodag
georganiseerd worden in samenwerking met XPO.world zodat alle logistieke aspecten al op
voorhand getoond en besproken kunnen worden. Een exacte datum en tijdstip hiervoor worden nog
gecommuniceerd.
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).

8. VAKBEURS : info deelnemers
De info van het congres is op de ZORG.tech website ter inzage (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.
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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. DONDERDAG : AVONDHAPPENING (donderdag 16 juni 2022 vanaf 19u)
Prijs : € 155,00 per deelnemende persoon. !!! lees punt 5.2 en 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 : Openingsreceptie, walking diner, netwerking
o 22.30 – 01.00 u : Verrassingsact met dansgelegenheid
Deze activiteit vindt plaats in “Ghelamco Arena” te Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 - 9000
Gent. Gratis parking is voorzien ter plaatse.
Inschrijvingen na 12 juni 2022 en ter plaatse: € 235,00 per persoon
Overnachting kan in het vlakbij gelegen Van der Valk Hotel Gent.
De inschrijvers staan zelf in voor eventuele hotelreservatie.

11. MAATREGELEN COVID19-PANDEMIE
De geldende wetgeving op het moment van het congres zal toegepast worden door de organisatie en
alle deelnemers zijn uiteraard verplicht zich hieraan te houden.
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