
A R C T I C
SPITZBERG

04.06>11.06.20
vanaf 7.379,50 €1 pp

KLIMAATVERANDERING EN HUN 
GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID.

I  JOIN, I WIN

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 n° :    Afgifteplaats :  

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

Ik word vergezeld door :

Naam :  _____________________________________________________________________________________________________________

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

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 n° :    Afgifteplaats :  

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

 * Om u te kunnen contacteren tijdens de reis — ** Om u al de noodzakelijke en officiële informatie te kunnen doormailen

INSCHRIJVINGSFORMULIER



✓ ✓

✓

CONGRES - EXPEDITIE  I  ARCTIC  I  04.06. > 11 .06.20

Early Booking Prijs 
Vanaf 7.379,50 €1 PP Arts Begeleidende gast

Deelname aan het congres4 995 €
❏

995 €
❏

/

Kajuiten & Suites Single/Double Médecin Non-médecin

Deluxe Kajuit 14.361 €
❏

3.590 €
❏

3.590 € 
❏

Prestige Pont 4 15.783 €
❏

3.946 €
❏

3.946 €
❏

Prestige Pont 5 16.573 €
❏

4.143 €
❏

4.143 €
❏

Opties

Volpension Inclus

Annulatieverzekering2 120 €
❏

120 €
❏

120 €
❏

Servicekosten aan boord 96 €
❏

96 €
❏

96 €
❏

What’s up Doc Privileges3

Reductie van 250 € pp -250 €
❏

-250 €
❏

TOTAAL

1. Prijs berekend op basis van een dubbele kajuit voor een dokter en zijn/haar reisgenoot (niet-dokter) met What‘s up doc, 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. 2. De annuleringsverzekering bevat de annulering 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 annuleringsverzekering is het uw verantwoordelijkheid om de verzekering te informeren in geval van annulering of sinister. Annuleringsverzekering 3. 
lid zijn van What’s up doc (wwww.whatsupdoc.be) mits verificatie en bevestiging van de dienst administratie en logistiek. 4. Kosten voor de vergaderzalen, 
audiovisueel materiaal, iCANN Life Sciences sprekers en support. 

Datum, beschrijving en inhoud kunnen door Ponant worden gewijzigd zonder dat Medisquare hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

iCANNLifeSciences 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.

iCANN Life Sciences ASBL
Victor Hugo laan, 175 
1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 777 03 73
congress@icannlifesciences.org

Georganiseerd door: Secretariaat & 
Logistiek:

Medisquare SA
G. Demeylaan, 57
B-1160 Oudergem
Tel: +32 (0)2 352 07 80 
Fax: +32 (0)2 354 59 17
congress@medisquare.be

Deze cruise wordt georganiseerd in samenwerking met de Compagnie du Ponant,  
geregistreerd in het handelsregister van Nantes onder het nummer: B344497011.  

Avenue du Prado 408 - 13008 Marseille - Frankrijk / licentienummer: LI013060005
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Elke betaling moet verricht worden op de bankrekening van iCANN Life Sciences VZW 
IBAN : BE46 1096 6720 4536 - BIC : CTBKBEBX 
Met de mededeling: "ARCTIC 2020 + doktersnaam"

Te betalen als volgt : voorschot van 50 % van het totale bedrag op reserveringsdatum en saldo 180 dagen vóór het vertrek. 

Inbegrepen in de prijs:
-  Deelnamekosten voor het congres  

voor 1 of 2 dokters of/en apothekers;
-  Alle zodiac expeditie tours vergezeld  

door een natuuronderzoeker;
- Een polar parka;
-  Privé welkomstcocktail;

- Drink pakket;
-  Activiteiten georganiseerd door het animatieteam (shows, 

live muziek,…).

Niet inbegrepen in de prijs:
- Persoonlijke uitgaven;
- Annulatieverzekering (in optie).

TARIEVEN


