
VEEL GESTELDE VRAGEN / HANDIGE INFORMATIE NVVB CONGRES 2018 

 

Parkeren 
Voor het NH hotel kunt u gratis parkeren. Vanwege de toenemende drukte van de afgelopen jaren, 
willen wij u vragen zoveel als mogelijk te carpoolen. Wanneer het NH parkeerterrein vol is, kunt u 
terecht op het parkeerterrein van het bowlingcentrum of anders op het nabij gelegen 
parkeerterrein waar u door de parkeerwacht van het NH naar toe wordt geleid. Vanaf de 
alternatieve parkeerterreinen dient u rekening te houden met 5 à 10 minuten wandelen naar het 

NH. 
 
OV 
Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer kunt u vanaf Leiden CS en vice versa gebruik 
maken van de NVVB shuttlebussen (Beuk touringcars). U vindt de bussen op Leiden CS aan de 
voorzijde van het station, ter hoogte van de Aldi/het Kruidvat. 

 
Woensdag 18 april 2018 
08.30 uur         transfer Leiden CS – NH Leeuwenhorst  
09.00 uur         transfer Leiden CS – NH Leeuwenhorst  
17.15 uur         transfer NH Leeuwenhorst – Leiden CS  

17.30 uur         transfer NH Leeuwenhorst – Leiden CS 
17.45 uur transfer NH Leeuwenhorst – Huis ter Duin 

18.30 uur transfer NH Leeuwenhorst – Beachclub Brief 
v.a. 21.30 uur reguliere transfers Beachclub Bries – NH Leeuwenhorst 
00.00 uur laatste transfers Beachclub Bries – NH Leeuwenhorst 
  
Donderdag 19 april 2018 
08.00 uur transfer Huis ter Duin – NH Leeuwenhorst t.b.v. deelnemers ALV 
08.30 uur  transfer Huis ter Duin – NH 

08.30 uur        transfer Leiden CS – NH Leeuwenhorst  
09.00 uur        transfer Leiden CS – NH Leeuwenhorst  
16.30 uur        transfer NH Leeuwenhorst – Leiden CS  
17.00 uur        transfer NH Leeuwenhorst – Leiden CS  
 
Garderobe 

In het NH is de Boston 12 ingericht als garderobe. Hier kunt u ook desgewenst uw koffer stallen. 
Deze garderobe gaat tijdens het dagprogramma op slot. U kunt de sleutel opvragen bij de 

congresbalie. Er is ook een garderobe in het gangetje rechts van de congresbalie. Deze is open. 
 
Ingang 
Dit jaar komt u via de Cambridge lounge binnen op het NVVB Congres. Slaat u linksaf dan komt u 
bij de congresbalie in de Atrium Lounge. Gaat u naar rechts komt u bij de hotel receptie van NH 

Leeuwenhorst waar u zich kunt inchecken voor de hotelkamers.  
 
Congresbalie  
De congresbalie staat dit jaar in de Atrium Lounge. Bij binnenkomst gaat u linksaf richting de 
congresbalie. Bij de congresbalie kunt u zich aanmelden en ontvangt u uw badge.  
Zonder badge behouden wij het voorrecht u de entree te weigeren. Tevens kunt u voor al uw 
vragen bij deze congresbalie terecht.  

 
ALV 
Op donderdagochtend 19 april vindt van 08.30 uur tot 09.15 uur de Algemene Ledenvergadering 
plaats in de Boston 9. Tijdens deze ALV gaan we in op de vraag hoe we de NVVB toekomstklaar 
kunnen maken. Praat en bouw mee aan je eigen toekomst! Mocht je je nog niet aangemeld hebben 
dan kan dit tijdens het congres bij de congresbalie. 

 
Toegangsbewijs feestavond 
Het toegangsbandje voor de feestavond is op woensdag 18 april 2018 tussen 11.00 uur – 16.00 
uur te verkrijgen bij de stand van Imedia, standnummer 29.  
Na 16.00 uur kunt u het toegangsbandje ophalen bij de congresbalie.  
 
Toiletten 

Er zijn vier toiletgroepen op het congres. De bewegwijzering leidt u naar het dichtstbijzijnde toilet. 
 
Dagprogramma 



Het door u geboekte dagprogramma is inclusief lunch, koffie/thee, limonade, aperitief, etc. 

Vanuit het programma kunt u voor deelname aan diverse workshops kiezen. Daarnaast kunt u er 

ook voor kiezen om in plaats van een workshop (extra) tijd op de beursvloer te besteden. 
 
  



Feestavond 

De feestavond wordt dit jaar gehouden in Beachclub Bries, gelegen aan de Koningin Astrid 

Boulevard 102 te Noordwijk. De entree voor deze feestavond is inclusief ‘live cooking barbecue 
buffet’, entertainment en drankjes. 
U wordt per shuttlebus vanaf de congreslocatie naar Beachclub Bries in Noordwijk gebracht. Deze 
bussen vertrekken vanaf 18.30 vanaf NH Leeuwenhorst.  
Vanaf 21.30 uur rijdt er regelmatig een bus om u desgewenst weer terug te brengen naar het NH. 
De laatste bussen vertrekken om 00.00 uur vanaf Beachclub Bries. 

In de bar ‘Cheers’ in het hotel kunt u nog verder borrelen. Deze drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Hotelkamers 
Voor iedere gast die een overnachting heeft geboekt reserveren wij een eigen hotelkamer, 
uiteraard inclusief ontbijt. Het verbruik van de minibar is voor eigen rekening. 
Wij verzoeken u vriendelijk om donderdag 19 april 2018 vóór 09.30 uur uit te checken. Uw koffer 

kunt u desgewenst in de garderobe stallen. Deze garderobe gaat tussendoor op slot. De sleutel 
kunt u opvragen bij de congresbalie in de Atrium Lounge  
 
Workshops 
Bij uw aanmelding kunt u een keuze maken uit het diverse aanbod van workshops. De workshops 

vindt u op onze website.  
De door u gemaakte keuze wordt op uw badge vermeld. In het programmaboekje die u ontvangt 

op de dag zelf vindt u de zaalindeling van de workshops.  
 
Tarieven 2018 
Voor deelname aan het NVVB Congres 2018 hanteert de NVVB de volgende tarieven: 

 Voorovernachting 17 op 18 april 2018 in NH Leeuwenhorst = € 127,- 
 Dagprogramma 18 april 2018 = € 275,- 
 Pakket (beide dagprogramma’s, feest en overnachting van 18 op 19 april 2018 in NH 

Leeuwenhorst) = € 655,- 
 Pakket (beide dagprogramma’s, feest en overnachting van 18 op 19 april 2018 in Huis ter 

Duin) = € 685,- 
 Feestavond 18 april 2018 = € 80,- 
 Overnachting NH 18 op 19 april 2018 in NH Leeuwenhorst = € 127,- 
 Overnachting NH 18 op 19 april 2018 in Huis ter Duin = € 155,- 

 Dagprogramma 19 april 2018 = € 275,- 
Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 

 
Inschrijven 
U kunt zich aanmelden via de website.  
Maak een keuze uit het gewenste pakket en de workshops. 
Controleer de vooraf ingevulde gegevens goed en pas ze, indien nodig, aan. 

Vragen kunt u stellen per e-mail via evenementen@nvvb.nl of per telefoon via 079-3617747. 
 
Annulering 
Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen dan kunt u tot 3 april 2018 kosteloos annuleren. 
Vanaf 3 april 2018 zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag aan u door te belasten. Wel is het 
mogelijk om een collega uw boeking te laten overnemen. Neem hierover altijd contact met ons op 
per e-mail via evenementen@nvvb.nl of per telefoon via 079-3617747. 

 

https://nvvb.nl/nl/evenementen/congressen/nvvb-congres-18-19-april-2018/workshops/
https://portal.nvvb.nl/aanmaken-formulier-prs/inschrijven-deelnemer?source=39
mailto:evenementen@nvvb.nl
mailto:evenementen@nvvb.nl

