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

VRIJDAG 24 mei 2019
“30ste CONGRES met vakbeurs”
Locatie: “Brussels Kart Expo”
(Alfons Gossetlaan 9, 1702 Groot-Bijgaarden : www.brusselskartexpo.be)

en

DONDERDAG 23 mei 2019
“Avondhappening”
Locatie: “Salons Waerboom”
(Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden : www.waerboom.com)

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, zie
punt 11. 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 –

LET OP : ALLE VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW !
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2. ALGEMENE GEGEVENS
Organisatiecomité : Eddy De Coster (voorzitter)
Walter Coomans
Staf Leën
Marc Jackmaert
Erik Van De Wauwer
Patrick Hansoul
Secretariaat :

eddy.decoster@uzleuven.be
walter.coomans@wzcbetlehem.be
staf.leen@sintjozefrillaar.be
marc.jackmaert@azvesalius.be
erik.vandewauwer@uzleuven.be
patrick.hansoul@jessazh.be

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

info@zorg.tech
www.zorg.tech

Congresthema

Wat kan ZORG.tech leren van de industrie?

3. PROGRAMMA
08.30 u – 09.30 u

Ontvangst met koffie en versnaperingen

09.30 u – 09.45 u

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

09.45 u – 10.00 u

Opening eerste prominent

10.00 u – 10.30 u

Eerste spreker

10.30 u – 11.00 u

Tweede spreker

11.00 u – 11.30 u

Koffiebreak – bezoek aan de vakbeurs

11.30 u – 12.00 u

Derde spreker

12.00 u – 13.00 u

Uitreiking sociaal project

13.00 u – 17.30 u

Walking diner en bezoek aan de vakbeurs

17.30 – 20.00 u

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

ZORG.tech-leden en hun medewerkers
VVZ-leden
NVTG-bestuur uit 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 2019” 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, alsook PO nummer (bestelbonnr.) indien noodzakelijk aanvinken.
5.2 Onkostennota en Betaling
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.
Deze wordt via post en/of 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 kan er geen stand meer ter beschikking
gesteld worden en vervalt automatisch de genoteerde inschrijving.
De inschrijving wordt definitief beschouwd na ontvangst van de betaling.
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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 standnummers 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 Brussels Kart Expo en bedraagt 177.
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:

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 01 mei 2019
+ € 50,00 per inschrijver
✓ NA 15 mei 2019 (en ter plaatse)
+ € 100,00 per inschrijver
5.4.3

Annulatie deelnemers:

Er worden GEEN creditnota’s gemaakt voor annulatie van deelnemers.

6. VAKBEURS : PRIJZEN
6.1

Exposant op de vakbeurs
6.1.1. Huur van een standplaats, incl. een opgebouwde stand
Prijs : € 1.495,00
Dit bedrag omvat volgende elementen:
 de huur van de naakte standruimte 4m x 3m (B x D)
 een stand afgebakend met witte panelen
Waarbij voorzien : een elektrovoeding : multi-stopcontact met 1000W
verlichting
tapijt over de hele stand
een fries met vermelding van de firmanaam
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Indien u een eigen stand wenst die afwijkt van de standaardstand, dan kan hiervan
afgeweken worden mits het indienen van een standenvoorstel, dmv een schets/foto
en beschrijving, aan het ZORG.tech secretariaat.
Bij toelating (beslissing congresbestuur) wordt er achteraf een minprijs
gecrediteerd van €200.
6.1.2 Speciale standen (De “BOULEVARD” -standen)
Prijs : extra € 400,00 per stand
Als exposant heeft men de mogelijkheid om zijn voorkeur aan te geven voor een
speciale standplaats op de “BOULEVARD”. (rood ingekleurd, zie standenplan)
Het betreft hier de standen :
3-4-15-16-21-22-29-30-35-36-47-48-53-54-61-62-67-68-79-80-85-86-93-94-99-100106-107-108-109-110-111-112-117-118-125-126-131-132-133-134-135-136-141-142149-150-155-156-158-159-160-161-167-168-173-174
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 het wandelbuffetten
 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.
Een inschrijving als “sponsor” wordt onder voorbehoud genoteerd, tot alle standen
volzet zijn.
In de inkomhal wordt voor de “sponsors” een tafel opgesteld, enkel voor het
verspreiden van folders en documentatie.
Een logo dient voorzien te worden in vectorformaat.
Het gebruik van verticaal opgestelde panelen of elementen wordt niet toegestaan.
Deze ruimte is uitsluitend bedoeld als documentatiecentrum voor de deelnemende
sponsors en mag niet bemand worden.
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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 het wandelbuffet
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 : € 1.495,00 ( art. 6.1.1)
Deelnemers van de exposant (en) € 125,00 (art 6.1.3)

✓ Als sponsor

Huur van de sponsorlocatie : € 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)
De architecten en studiebureaus kunnen ook deelnemen
aan de donderdagavond happening (zie art 10)
✓
!! Indien er meerdere deelnemers zullen zijn, gelieve dan in te schrijven als
sponsor en alle deelnemers toe te voegen.
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7. VAKBEURS : PRAKTISCH
7.1

Parking

Er is voldoende gratis 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 donderdag 23 mei omstreeks:
 13u voor de standaardstanden.
Vanaf13u kunnen de standen ingericht worden door de standhouders
 10u voor standhouders met eigen standen
(enkel mogelijk na goedkeuring door het congresbestuur)

OPGELET !
Bijkomende voorzieningen zoals bv. extra stroomvoorziening, wateraansluiting,
telefoon- en/of internetaansluitingen, stoelen, tafels … dienen rechtsreeks aan de
firma “De Roeve XPO” besteld te worden.
De Roeve XPO, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Tel: +32 2 474 85 85
E-mail : info@deroevexpo.com
Het ontruimen en demonteren van de stand kan vanaf 17.30 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.
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8. VAKBEURS : SYLLABUS
Vanaf dit jaar wordt er geen papieren syllabus voorzien. Deze is enkel digitaal verkrijgbaar vanaf 24 mei op onze website (www.zorg.tech) en dit tot 1 augustus 2019.
De inhoud bestaat uit:
✓ ZORG.tech: de werking van de vereniging en de samenstelling van het bestuur
✓ Voordrachten : de teksten of dia’s 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. DONDERDAG : AVONDHAPPENING (23 mei 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/studiebureel.
Programma:
o 19.30 – 22.30 u
o 22.30 – 01.00 u

openingsreceptie, walking diner, netwerking
verrassingsact met dansgelegenheid

Deze activiteit gaat door in “Salons Waerboom” te Groot-Bijgaarden.
(Jozef Mertensstraat 140)
Gratis parking is voorzien ter plaatse.
Inschrijvingen na 15 mei 2019 en ter plaatse: € 235,00 per persoon
Overnachting kan in diverse hotels in de omgeving van Brussels Kart Expo.
De inschrijvers staan zelf in voor eventuele hotelreservatie.
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