
ALGEMENE INFORMATIE 

Inschrijving  

• U kunt zich online inschrijven via https://inschrijven.radiologen.nl/.  

• Voor leden kan dat door in te loggen met dezelfde inloggegevens (lidnummer en 

wachtwoord) als voor de NVvR website www.radiologen.nl en de RAD App. 

• Uw inschrijving voor de Radiologendagen is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of  

Credit Card (Mastercard of Visa); er is geen mogelijkheid voor automatische incasso. 

• Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per e-

mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma. 

• Tot 6 mei 2019 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van € 15 

administratiekosten) via 'inschrijven.radiologen.nl', restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt 

later door de NVvR. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. 

• De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt u 

ophalen bij de registratiebalie in Gooiland 

• Indien u vragen heeft over de inschrijving stuurt u dan een mail met uw vraag, uw naam en 

zo nodig uw telefoonnummer naar 'registratievraag@radiologen.nl'. 

Hotelkamer 

• Indien u een hotelkamer wenst te reserveren, kunt u dit hier doen via onze partner. Deze link 

vindt u ook bij de inschrijving. Vragen over de boeking gaan alleen via deze partner. 

Diner/Feest 

• Het diner en aansluitend feest vinden plaats in Gooiland. Een kaartje kunt u via de 

inschrijving kopen en kost € 60 per persoon.  

 

Met alle informatie, die wordt verstrekt door deelnemers aan de Radiologendagen wordt 

vertrouwelijk omgegaan door de NVvR, congresorganisatie en sprekers. Zie ook het privacy 

statement van de NVvR. 

Indien u klachten heeft over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen leest u in de 

klachtenprocedure meer over hoe en waar u een klacht kunt indienen. 

 

Tarieven 

Tot 4 maart 2019 

Donderdag Vrijdag  2 dagen 

Emeritus € 160  € 120  € 210 

Gewoon € 245  € 195  € 325 

Junior  € 160  € 120  € 210 

 

 

https://www.smartbyreservations.nl/Eventguest/Register?ID=4X1a1VUM$$79Ac=&key=1


Vanaf 4 maart tot 13 mei 2019 

  Donderdag Vrijdag  2 dagen 

Emeritus  € 185  € 145  € 245 

Gewoon € 285  € 220  € 380 

Junior  € 185  € 145  € 245 

 

Vanaf 13 mei 2019 

Donderdag Vrijdag           2 dagen 

Emeritus € 220  € 180  € 280 

Gewoon € 330  € 285  € 500 

Junior  € 220  € 180  € 280 

 

Locatie 

De Radiologendagen 2019 zullen plaatsvinden in Gooiland, Hilversum. Het adres is Emmastraat 2. De 

parkeergarage Gooiland is 100 meter lopen naar de locatie en Centraal station Hilversum ligt op 600 

meter afstand. 


