
MONTENEGRO&KROATIË 

BETER VEROUDEREN VANDAAG

CRUISE 
CONGRES

24.09>01.10.20vanaf € 2.047,50 PP —

À l’initiative de

Mevr./Dhr./Dokter (Naam) : 	  Voornaam : 

Specialisme (indien dokter) :     

RIZIV (indien dokter) : c / c c c c c / c c / c c c
Straat/Laan :               Nr :   

PC :     Gemeente :    Fax :   

Tel. :     GSM* :        E-mail** :  

Geboortedatum :    Geboorteplaats :     Nationaliteit :  

Paspoort- of Rijksregisternummer :   Afgifteplaats :  

Geldig : Van  tot     (Geldig tot 3 maanden na de datum van de terugkeer)  

Ik word vergezeld door :

Betalingsbewijs*** sturen naar :

Dokter [V – M] (Naam) : 	  Voornaam : 

Specialisme :    RIZIV : c / c c c c c / c c / c c c
Straat/Laan :                Nr :   

PC :     Gemeente :    Fax :   

Tel. :            GSM* :            E-mail** :  

Geboortedatum :    Geboorteplaats :     Nationaliteit :   

Paspoort- of Rijksregisternummer :    Afgifteplaats :  

Geldig : Van  tot     (Geldig tot 3 maanden na de datum van de terugkeer)   

INSCHRIJVINGSFORMULIER

GELIEVE EEN FOTOKOPIE VAN UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART TOE TE VOEGEN AAN UW INSCHRIJVINGSFORMULIER

GELIEVE EEN FOTOKOPIE VAN UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART TOE TE VOEGEN AAN UW INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naam :  ______________________________________ Juridische vorm:  ____________________  B.T.W. :  ____________________________

Adres :  _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

c		Mijn reisgenoot wenst een afzonderlijk betalingsbewijs *** :

Naam :  _____________________________________________________________________________________________________________

Adres :  _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

*Om u te kunnen contacteren tijdens de reis – **Om u al de noodzakelijke en officiële informatie te kunnen opsturen – ***Opgestuurd na het Congres



Tarieven (€) - Vanaf € 2.047,5 per persoon all-in1

Inbegrepen in de prijs: 
•  Deelnamekosten voor het congres voor 1 of 2 dokters 

of/en apothekers;
•  De cruise met volpensioen;
•  Privé welkomstcocktail;
•  Bezoeken en activiteiten door het animatieteam 

georganiseerd (shows, live muziek, …)
•  Vlucht Dubrovnik/terug Brussel
•  Luchthaventaksen

Niet inbegrepen in de prijs:
•  Extra activiteiten (Spa, facultatieve bezoeken, …)
•  Persoonlijke uitgaven; 
•  Annulatieverzekering (in optie)

BEREKEN UW PRIJS
Arts Begeleidende gast

Enkel/dubbel Arts Geen arts

Deelname aan het congres3 € 995
❏

€ 995
❏

-

Kamer 

Benedendek € 4.157 
❏

€ 1.188 
❏

Hoofddek € 4.311 
❏

€ 1.232 
❏

Sloependek € 4.363 
❏

€ 1.246 
❏

Bovendek € 4.441 
❏

€ 1.266 
❏

Opties

Vluchten België-Kroatië Inbegrepen

Luchthaventaksen Inbegrepen

Volpensioen 
(excl. premium alcohol)

Inbegrepen

Annulatieverzekering2 € 120 
❏

€ 120 
❏

€ 120 
❏

iCANN Privileges 

Uitzonderlijke korting € -1250 
❏

REISTOTAAL €   ____________________

1. Prijs berekend op basis van een dubbele kajuit voor een dokter en zijn/haar reisgenoot (niet-dokter), exclusief registratiekosten van € 995,00 voor het congres 
en opties. De prijs geldt voor een betaling van het voorschot (50% van het totaalbedrag) op het moment dat u reserveert en de betaling van het
resterende saldo 60 dagen voor het vertrekdatum. De betaling van de aanbetaling staat gelijk aan een reservering en wordt niet gerestitueerd. Evenzo is het saldo
na betaling definitief verworven. 2. De annulatieverzekering bevat de annulatie van het Congres, voor alle oorzaken, onmogelijkheid om in te schepen buiten uw 
wil (wegens vertraging luchtverkeer bijvoorbeeld) / bagage (verlies, diefstal, schade) /verantwoordelijkheid/Burgerlijke verantwoordelijkheid in het buitenland / 
juridische verantwoordelijkheid in het buitenland / onderbrekingskosten van het verblijf (in geval van vroegtijdige stopzetting, repatriëring of ziekenhuisopname) / 
vervangingsreis (in geval van repatriëring) / voorschot en betaling van medische kosten/ reis-assistentie/ repatriëring / overlijdensassistentie / voertuigassistentie 
gedurende uw trajecten tot aan de boarding. tot 7.500 euro per reis. In geval van inschrijving voor de annulatieverzekering is het uw verantwoordelijkheid om de 
verzekering te informeren in geval van annulering of sinister. 3. Kosten voor de vergaderzalen, audiovisueel materiaal, iCANN Life Sciences sprekers en support.  

Datum, beschrijving en inhoud kunnen door CROISI EUROPE worden gewijzigd zonder dat Medisquare hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. 
iCANN Life Sciences behoudt zich het recht voor om het Congres te annuleren als er niet voldoende deelnemers zijn. De prijzen zijn onderhevig aan de schommelingen 
van de koers van de euro dollars

CRUISE CONGRES   I   KROATIË &  MONTENEGRO   I   24 .09 .  >  01 .10 . 20



Dankzij de deelname van de petekind aan het Kroatië-Montenegro cruise congress, heeft 
de peter recht op een korting van 10% op zijn/haar reis naar Kroatië OF op zijn/haar 
inschrijving voor een toekomstige iCann Life Sciences congres in het buitenland, met 
uitzondering van persoonlijke uitgaven.

De korting van 10%, of meer al naargelang het aantal ‘peterschappen’ wordt retroactief 
betaald bij het afsluiten van de inschrijvingen en de betaling(en) van het ‘petekind’.

Stempel :

 
iCANN Life Sciences behoudt zich het recht voor om het Congres te annuleren als er niet voldoende 
deelnemers zijn. De prijzen zijn onderhevig aan de schommelingen van de koers van de euro dollars.

❏  Ik, ondergetekende, verklaart hierbij dat ik me inschrijf voor het Kroatië-Montenegro-cruisecongres 
«Beter verouderen vandaag», dat van 24 september tot 1 oktober 2020 zal plaatsvinden.

❏   Ik stort het totale bedrag van €  __________________ 
 
 Te betalen als volgt : 1ste voorschot van 50 % van het totale bedrag op de datum van de reservatie en 
saldo ten laatste 90 dagen vóór het vertrek. 

Elke betaling moet verricht worden op de bankrekening van iCANN Life Sciences VZW
IBAN : BE47 9501 1014 8380 - BIC : CTBKBEBX

Met de mededeling: Kroatïe 2020 + doktersnaam’

 

Opgelet:  Uw reservering is pas definitief na verzending van het ondertekende i 
nschrijvingsformulier en betaling van de reserverings-/registratiekosten volgens  
de hierboven vermelde verdeling.

Datum : ________________________________        Handtekening :

-10%

CRUISE CONG RES   I   KROATIË &  MONTENEG RO   I   24 .09 .  >  01 .10 . 20

PETERSCHAP



Gelieve dit formulier in te vullen en terugsturen naar:

MEDISQUARE 

G. Demeylaan 57 - 1160 Brussel (België)

congress@medisquare.be

Tel: +32 (0)2 352 07 80 - Fax: +32 (0)2 354 59 17

Reisoperator: CroisiEurope

 

Ravensteinstraat 56, 1000 Brussel

License A5500


