HOE INSCHRIJVEN ?
VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vind je hieronder.
Nog geen VFB-lid? Maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaatschap +
congresdeelname.’

Inschrijving voor VFB-leden en hun familie

VFB-leden
VFB-studenten < 25 jaar
VFB-clubs min 3 leden *

30 euro
12 euro
27 euro

VFB-leden + inwonenden **

56 euro

Inschrijven via
online
overschrijving
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja

* Prijs per clublid mits globale inschrijving van minstens 3 leden. Clubs die
5 of meer leden inschrijven krijgen
een gratis inkomkaart.
** Aanbod geldig voor lid + inwonende partner of inwonende zoon of
dochter. Tarief is voor 2 personen.

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten, moet je je eerst aanmelden op de website met je e-mailadres en wachtwoord.
Na inschrijving krijg je een e-mail met betalingsinstructies.
Heb je geen internet, schrijf dan het juiste bedrag over naar rekening BE76 4037 0652 1195 van VFB met
vermelding ‘DvdT.’

Volwassene
Studenten < 25 jaar

1 jaar lid + deelname aan de
Dag van de Tips op zaterdag 28 september 2019

Inschrijving

80 euro
25 euro

online of overschrijving
online of overschrijving

Je schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of je schrijft het juiste bedrag over naar BE76 4037
0652 1195 met vermelding ‘nieuw lid + DvdT.’
Noot: VFB werkt met een elektronisch ticketsysteem. Na betaling en verwerking in onze boekhouding,
ontvang je een elektronisch ticket per e-mail. Dit e-ticket geldt als toegangskaart. Print dit ticket af of toon
het op je smartphone op zaterdag de 28ste. Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna je een
polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

ICC GENT

Gecombineerd aanbod voor niet VFB-leden

VAN RYSSELBERGHEDREEF 2 9000 | GENT

Bedrag

BIOTECHPAVILJOEN PRESENTATIES
. - .

argenx

. - .

ASIT Biotech

. - .

Sequana Medical

. - .

Advicenne

. - .

Mithra Women’s Health

. - .

Bone Therapeutics

. - .

Oxurion

. - .

Biocartis
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