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ALGEMENE INFORMATIE 

Een nieuwe opzet 

De kogel is door de kerk: het 57e Gynaecongres wordt in november een driedaags VIRTUEEL congres. De beslissing was niet 

makkelijk, maar de kans dat we in november een ‘normaal’ fysiek congres kunnen houden, achten we heel klein. De Commissie 

Gynaecongres en het NVOG-bestuur hebben daarom besloten om op de middagen van 4, 5 en 6 november een digitaal 

57e Gynaecongres te organiseren.  

Samen met Status Plus bouwen we op dit moment aan een digitaal platform waarin congresdeelnemers niet alleen in 

paralelsessies voordrachten kunnen volgen, maar ook kunnen netwerken, vergaderen, geïnformeerd kunnen worden door onze 

sponsoren, enz.  

Ondanks dat we hopen dat we in de toekomst weer terug kunnen gaan naar een congres in fysieke vorm, denken we met dit 

digitale platform een goed en toekomstbestendig alternatief te hebben gevonden dat we de komende jaren ook  kunnen 

inzetten voor themadagen, ALV’s en andere evenementen.  

De invulling van het congres 

Op zowel de woensdag, donderdag als vrijdag opent het Virtuele Gynaecongres haar deuren om 12:30 uur met de inloop in de 

lobby en de opening van de virtuele expositie. Om 13:00 uur starten de dagelijkse programma’s. Op iedere dag zijn minimaal 3 

momenten (inloop, pauzes en afsluitingen) ingebouwd van ieder 15 minuten voor netwerken, inclusief expobezoek. De virtuele 

expositie blijft dagelijks open t/m 18:00 uur. 

Op woensdag 4 november worden de wetenschappelijke programma’s verzorgd door de pijlers Foeto Maternale Geneeskunde 

en Voortplantingsgeneeskunde. Het wetenschappelijk programma eindigt om 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. 

Op donderdag 5 november worden de wetenschappelijke programma’s verzorgd door de 3 Koepels Kwaliteit, Opleiding en 

Wetenschap. Het middagprogramma wordt vooraf gegaan door de VAGO-vergadering en aangevuld met de Talent in Onderzoek 

(TiO)-sessie en de ALV. Ook is er op deze dag  vanaf 18.00 uur weer een netwerkborrel. 

Op vrijdag 6 november zullen de pijlers Gynaecologie en Oncologie het wetenschappelijke programma verzorgen en eindigt deze 

laatste congresdag plenair met de Reinier de Graaf-lezing door Heleen van Royen en een netwerkborrel. 

 

Sponsoring 

Ons 3-daagse Gynaecongres heeft een multi- en interdisciplinair karakter zodat ook geïnteresseerde vakgenoten van aanpalende 

specialismen en andere disciplines als fertiliteitsartsen, verloskundigen enz. van harte welkom zijn. 

Wij zullen op het platform melden dat niet-voorschrijvers geen toegang tot de expositie krijgen, zodat u geneesmiddelenreclame 

kunt maken. 

 

  



SPONSORMOGELIJKHEDEN 

Het 57e Gynaecongres biedt u nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep! Omdat het Gynaecongres dit 

jaar niet beperkt is tot een expohal in een congrescentrum op een specifieke locatie en omdat de Stichting Gynaecongres de 

toegangsprijzen tot het virtuele congres sterk heeft gereduceerd, verwachten wij een hoger deelnemersaantal en dus meer 

virtuele bezoekers om uw product of dienst onder de aandacht te brengen.  

Als sponsor van het Gynaecongres bent u het beste zichtbaar en behaalt u het beste rendement door deel te nemen aan de 

virtuele expositie. Met een virtuele stand op ons congres bespaart u bovendien op uw reiskosten en heeft u geen 

productiekosten voor het afdrukken van hand-outs en ander stand- en promotiemateriaal.  

De virtuele expositie zal gedurende alle 3 de dagen van het Gynaecongres worden gehouden. Wij bieden  u diverse 

sponsorpakketten, waarmee u zelf kunt bepalen op welke wijze u uw bedrijf extra onder de aandacht van de congresdeelnemers 

brengt: 

 PLATINA SPONSOR 

 Een virtuele stand binnen het event platform geheel naar eigen inzicht in te richten 

 Toegang tot alle 3 de congresdagen voor 8 personeelsleden 

 Mogelijkheid tot één-op-één gesprekken met congresdeelnemers 

 Direct contact via zoom  (sponsor levert een Zoom meeting ID aan) 

 Uitzenden van video’s (corporate) vanuit eigen stand 

 Plaatsen van folders en andere documenten (corporate, geen personeelsadvertenties) in eigen stand 

 Mogelijkheid tot het organiseren van een gesponsorde, wetenschappelijke sessie zowel op 4, 5 als 6 november 

 Het projecteren van uw logo in de lichtkrant op de homepagina van www.gynaecongres.nl  

 Uw bedrijfsnaam en logo geprojecteerd op de inloopdia in de lobby en de virtuele zalen. De dia in de zalen wordt 

getoond voor aanvang van de sessies 

 Een vermelding op onze website www.gynaecongres.nl met bedrijfsnaam en link naar uw website 

 Uw advertentie op de webpagina van uw virtuele stand 

 Aanduiding als Platina-sponsor van het Gynaecongres binnen de virtuele expositie 

 Aanduiding als Platina-sponsor op alle digitale promotie in aanloop naar het congres. 

 Kosten van dit pakket € 3.995,- 

 

GOUDEN SPONSOR 

 Een virtuele stand binnen het virtuele event platform geheel naar eigen inzicht in te richten. 

 Toegang tot alle 3 de congresdagen voor 6 personeelsleden 

 Mogelijkheid tot één-op-één gesprekken met congresdeelnemers 

 Direct contact via zoom  (sponsor levert een Zoom meeting ID aan) 

 Uitzenden  van video’s (corporate) vanuit eigen stand 

 Plaatsen van folders en andere documenten (corporate, geen personeelsadvertenties) in eigen stand 

 Mogelijkheid tot het organiseren van een gesponsorde, wetenschappelijke sessie op 2 middagen naar keuze.  

 Uw bedrijfsnaam geprojecteerd op de inloopdia in de lobby en de virtuele zalen. De dia in de zalen wordt getoond voor 

aanvang van de sessies 

 Een vermelding op onze website www.gynaecongres.nl met bedrijfsnaam en link naar uw website  

 Uw advertentie op de webpagina van uw virtuele stand 

 Aanduiding als Gouden-sponsor van het Gynaecongres binnen de virtuele expositie 

 Aanduiding als Gouden-sponsor op alle digitale promotie in aanloop naar het congres. 

 Kosten van dit pakket € 2.995,- 

 

ZILVEREN SPONSOR 

 Een virtuele stand binnen het virtuele event platform geheel naar eigen inzicht in te richten 

 Toegang tot alle 3 congresdagen voor 4 personeelsleden 

 Mogelijkheid tot één-op-één gesprekken met congresdeelnemers 

 Direct contact via zoom (sponsor levert een Zoom meeting ID aan) 

 Uitzenden  van video’s (corporate) vanuit eigen stand 



 Plaatsen van folders en andere documenten (corporate, geen personeelsadvertenties) in eigen stand 

 Mogelijkheid tot het organiseren van één wetenschappelijke sessie op 1 middag naar keuze.  

 Uw bedrijfsnaam geprojecteerd op de inloopdia in de lobby en de virtuele zalen. De dia in de zalen wordt getoond voor 
aanvang van de sessies 

 Een vermelding op onze website www.gynaecongres.nl met bedrijfsnaam   

 Uw advertentie op de webpagina van uw virtuele stand 

 Aanduiding als Zilveren-sponsor van het Gynaecongres binnen de virtuele expositie 

 Aanduiding als Zilveren-sponsor op alle digitale promotie in aanloop naar het congres 

 Kosten van dit pakket € 1.995,- 

 
 
BRONZEN SPONSOR 
 

 Een virtuele stand binnen het virtuele event platform geheel naar eigen inzicht in te richten 

 Toegang tot alle 3 de congresdagen voor 2 personeelsleden 

 Mogelijkheid tot één-op-één gesprekken met congresdeelnemers 

 Direct contact via zoom (sponsor levert een Zoom meeting ID aan) 

 Uitzenden  van video’s (corporate) vanuit eigen stand 

 Plaatsen van folders en andere documenten (corporate, geen personeelsadvertenties)  

 Een vermelding op onze website www.gynaecongres.nl met bedrijfsnaam  

 Aanduiding als Bronzen-sponsor van het Gynaecongres binnen de virtuele expositie  

 Kosten van dit pakket € 995,- 

 

CORPORATE CONGRESDEELNAME (GEEN deelname virtuele expositie) 

 

Prijzen 1 dag 2 dagen 3 dagen 

Corporate toegang per persoon € 375 € 425 € 475 

 

Door u in te schrijven als stakeholder/firma zonder een virtuele stand, bent u enkel zichtbaar als congresdeelnemer en niet als 

exposant. U kunt deelnemen aan het wetenschappelijk programma en aan alle netwerkmomenten. 

  



STANDVOORBEELDEN 

 

 

 

 

 

  

Welkom in de chatroom van Bano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ een bericht…… 

 

Welkom in de chatroom van Let’s get digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ een bericht…. 

 

Typ een bericht….. 



De kleine lettertjes / expositievoorwaarden 

 

1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Gynaecongres en de deelnemer aan de 

expositie van het Gynaecongres. 

1.2 Stichting Gynaecongres is belast met de organisatie en uitvoering van het Gynaecongres, waaronder de expositie van 

het Gynaecongres. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze expositievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze expositievoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Stichting Gynaecongres en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.   

2. Expositie 

2.1 De virtuele expositie van het Gynaecongres zal worden gehouden op 4, 5  en 6 november 2020. De openingstijden van 

de expositie lopen gelijk met het wetenschappelijke congresprogramma. Stichting Gynaecongres behoudt zich het recht 

voor om wijzigingen aan te brengen in de data en/of openingstijden als vermeld in de aankondigingen en de expositie-

informatie. De (deelname)overeenkomst blijft dan onverminderd van kracht. 

3. Deelname 

3.1 Deelname aan de expositie van het Gynaecongres is uitsluitend mogelijk door middel van aanmelding.  

3.2 Aanmelding geschiedt middels inzending (per e-mail of per gewone post) van het volledig ingevulde en ondertekende 

aanmeldingsformulier en de daarop van toepassing zijnde, en ondertekende, algemene voorwaarden.  

3.3 Stichting Gynaecongres behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren.  

3.4 Indien de aanmelding door Stichting Gynaecongres akkoord bevonden is, bevestigt zij binnen 48 uur na de aanmelding 

per e-mail de deelname aan de expositie. 

3.5 De (deelname)overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stichting Gynaecongres de aanmelding aan de 

deelnemer per e-mail bevestigt. 

 4. Toewijzing en bewaking expositieruimte 

4.1 De uiteindelijke beslissing over de indeling van de expositieruimte berust bij Stichting Gynaecongres. 

5. Inrichting en ontruiming expositieruimte 

5.1 De deelnemer krijgt voor het inrichten van de virtuele stand voorafgaand aan het congres online toegang tot de virtuele 

stand zodat deze tijdig klaar staat bij de start van het congres.  

5.2 Het is de deelnemer niet toegestaan om buiten de stand in bijv. congreschatrooms of via Q&A’s reclame te maken. Bij 

overtreding wordt de desbetreffende deelnemer direct van het platform verwijderd. 

6. Verbod onderverhuur/gebruik derden/ruilen/weggeven standruimte 

6.1 Het is de deelnemer verboden de virtuele stand te laten gebruiken door derden die al dan niet aan de expositie 

deelnemen en/of de ruimte te ruilen of weg te geven.  

7. Huurprijzen en betaling 

7.1 De prijzen voor de stand staan vermeld in het aanmeldingsformulier, waarvan deze voorwaarden een onlosmakelijk 

onderdeel uitmaken.  

7.2 De deelnemer krijgt uiterlijk 6 weken voor de beursdatum een factuur toegezonden. Deze factuur dient binnen 30 

dagen betaald te worden.  

7.3 Bij annulering van een door Stichting Gynaecongres geaccordeerde aanmelding gelden de volgende betalingscondities: 

- Meer dan 6 weken voor aanvang van het Gynaecongres: 50% van het factuurbedrag;  



- 4-6 weken voor aanvang van het Gynaecongres; 70% van het factuurbedrag ; 

- Minder dan 4 weken voor aanvang van het Gynaecongres; 100% van het factuurbedrag .  

7.4. Alle betalingen dienen te geschieden door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag bij  

NL86 INGB 0687 5867 55 t.n.v. Stichting Gynaecongres. 

8. Ontbinding van de overeenkomst 

8.1 Indien de deelnemer de standprijs en/of eventuele bijkomende kosten niet geheel of niet tijdig voldoet, is Stichting 

Gynaecongres gerechtigd schriftelijk te verklaren dat zij de (deelname)overeenkomst als onmiddellijk ontbonden 

beschouwt onder de gehoudenheid van de deelnemer tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het door hem 

ter zake van huur en eventuele bijkomende kosten verschuldigde bedrag. Een en ander zonder dat voorafgaande 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op 

restitutie van huurpenningen of reeds betaalde kosten of op vergoeding van schade in welke vorm of uit welke oorzaak 

die ook mocht zijn geleden.  

8.2  Alle kosten van invordering of gebreke van betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen 

de kosten van een raadsman van Stichting Gynaecongres en de kosten door Stichting Gynaecongres te maken teneinde 

tot invordering van het verschuldigde te geraken, zijn voor rekening van de deelnemer.  

8.3    Indien het congres om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, is Stichting Gynaecongres gerechtigd schriftelijk 

te verklaren dat zij de (deelname)overeenkomst als onmiddellijk ontbonden beschouwt met terugbetaling van de reeds 

betaalde huurpenningen aan de deelnemer. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op enigerlei schadevergoeding 

of vergoeding van gemaakte kosten.  

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Indien Stichting Gynaecongres aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

bepaling is geregeld. 

9.2 Stichting Gynaecongres is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting Gynaecongres 

is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.3 De aansprakelijkheid van Stichting Gynaecongres is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in 

voorkomend geval. 

9.4 Stichting Gynaecongres is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

9.5  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van 

de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele 

redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Gynaecongres aan de overeenkomst te laten 

beantwoorden, voor zoveel deze aan Stichting Gynaecongres toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt 

ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Stichting Gynaecongres is nimmer 

aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 

door bedrijfsstagnatie.  

9.6  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of 

grove schuld van Stichting Gynaecongres of haar leidinggevende medewerkers. 

10. Vrijwaring 

10.1 De deelnemer vrijwaart Stichting Gynaecongres voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Stichting Gynaecongres 

toerekenbaar is. Indien Stichting Gynaecongres uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 

deelnemer gehouden om Stichting Gynaecongres zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te 

doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer in gebreke blijven in het nemen van 

adequate maatregelen, dan is Stichting Gynaecongres, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 

Alle kosten en schade aan de zijde van Stichting Gynaecongres en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor 

rekening en risico van de deelnemer. 

  



11. Afwijking expositievoorwaarden 

11.1 Regelingen of afspraken waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van het bepaalde in deze expositievoorwaarden, zijn 

alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.  

11.2 In alle gevallen waarin de expositievoorwaarden niet voorzien, beslist Stichting Gynaecongres. 

12.  Ondertekening voor ontvangst en akkoord 

12.1 Door het ondertekenen van deze expositievoorwaarden en deze te mailen naar gynaecongres@nvog.nl of op te sturen 

aan Stichting Gynaecongres, Postbus 20075, 3502 LB Utrecht, wordt iedere deelnemer geacht deze 

expositievoorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de bovenstaande bepalingen en zich met de inhoud 

ervan akkoord te verklaren. 

 

 

Firmanaam: ………………………………………………………………. 

 

Contactpersoon: ………………………………………………………. 

 

Handtekening:…………………………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………………………. 
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