
 

 
 
 

 
Beste vriend van het netwerk, 
 
Hierbij nodigen we u uit voor onze tweejaarlijkse 
met 10 april 2016. 
 
Lees deze uitnodiging zorgvuldig door; er is een aantal zaken gewijzigd rondom de aanmeldformulieren.
 
Als u wilt komen, moet u het volgende doen:
 

1. Betaal de kosten voor deelname aan de conferentie  
 
European Chromosome 11 Network
Sparkasse Pforzheim 
IBAN: DE87666500850002350882
BIC: PZHSDE66XXX 
 
Leden:   €   50,00 per gezin
Niet-leden:  €   100,00 per gezin

2. Stuur bijlage 1: hotelregistratieformulier 
 
De hotelprijzen voor dit weekend zijn, van donderdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 
rond lunchtijd: 
- Eenpersoonskamer:  € 308,00 per persoon
- Tweepersoonskamer: € 284,00 per persoon
- Kinderen: 0-3 jaar gratis. Kinderen van 4
 
Alle maaltijden zijn inbegrepen. Extra snacks en dranken zijn voor eigen rekening.
 
Heeft u speciale wensen met betrekking tot het eten (zoals allergieën, vegetarisch of 
veganistisch eten of andere diëten), neem dan RECHTSTREEKS contact op met het hotel.

3. Heeft u kinderopvang nodig voor een of meer van uw kinderen, stuur dan 
kinderopvang retour aan Gesa Bressel.
Als u dit formulier niet opstuurt, kunnen we geen opvang aanbieden voor uw kind of kinderen.

 
 
Tijdens de conferentie is er genoeg tijd om met d
aankomst in het hotel.  
 
We zien u graag in Pforzheim! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur 
 
 
 
 

 

UITNODIGING voor   
DE 9E INTERNATIONALE CONFERENTIE van het     
EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V.

7 – 10 april 2016 

in het Forum Hohenwart / Pforzheim / Duitsland

Hierbij nodigen we u uit voor onze tweejaarlijkse conferentie in Pforzheim, die zal plaatsvinden van 7 tot en 

Lees deze uitnodiging zorgvuldig door; er is een aantal zaken gewijzigd rondom de aanmeldformulieren.

Als u wilt komen, moet u het volgende doen: 

lname aan de conferentie   

European Chromosome 11 Network 

87666500850002350882 

€   50,00 per gezin 
€   100,00 per gezin 

hotelregistratieformulier  

voor dit weekend zijn, van donderdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 

€ 308,00 per persoon 
€ 284,00 per persoon   

3 jaar gratis. Kinderen van 4-14 jaar halve prijs 

zijn inbegrepen. Extra snacks en dranken zijn voor eigen rekening.

Heeft u speciale wensen met betrekking tot het eten (zoals allergieën, vegetarisch of 
veganistisch eten of andere diëten), neem dan RECHTSTREEKS contact op met het hotel.

deropvang nodig voor een of meer van uw kinderen, stuur dan bijlage 2: 
retour aan Gesa Bressel. 

Als u dit formulier niet opstuurt, kunnen we geen opvang aanbieden voor uw kind of kinderen.

Tijdens de conferentie is er genoeg tijd om met de artsen te praten. U kunt hiervoor een afspraak maken na 
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Lees deze uitnodiging zorgvuldig door; er is een aantal zaken gewijzigd rondom de aanmeldformulieren. 
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voor dit weekend zijn, van donderdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 

zijn inbegrepen. Extra snacks en dranken zijn voor eigen rekening. 

Heeft u speciale wensen met betrekking tot het eten (zoals allergieën, vegetarisch of 
veganistisch eten of andere diëten), neem dan RECHTSTREEKS contact op met het hotel. 

� 

bijlage 2: 

Als u dit formulier niet opstuurt, kunnen we geen opvang aanbieden voor uw kind of kinderen. 
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e artsen te praten. U kunt hiervoor een afspraak maken na 


