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Expositie tijdens het voorjaar 2020
15 mei Reehorst te Ede
Op vrijdag 15 mei komen tijdens het voorjaarscongres de inhoudelijke 
programma’s betreffende Nucleaire Geneeskunde, Echografie 7 sweep, EBP 
en MRI aan bod en zorgen voor een brede belangstelling van MBB’ers. De 
lunchpauze en de koffie- en theepauzes zijn tijdens deze dag in de expositie-
ruimte. De expositie kan in de ochtend of bij aanvraag de avond voorafgaand 
aan de dag worden opgebouwd. Na de theepauze kan de expositie worden 
afgebroken.

Opbouw/afbouwtijden vrijdag 15 mei 2020: 
07.00 – 09.00 uur opbouw   15.30 – 17.30 uur afbouw.
 
Mocht u gebruik willen maken van de extra opbouwtijd de avond vooraf-
gaand, laat het dan weten via bnc@nvmbr.nl. 

Expositie tijdens het najaar 2020
12 november Reehorst te Ede 
Op deze donderdag zijn tegelijkertijd de Nascholing Nucleaire Geneeskunde 
met gemiddeld 200 deelnemers, het Symposium Mammacare met gemiddeld 
150 deelnemers en het Symposium Radiotherapie met gemiddeld 150 deelne-
mers. De expositie kan in de ochtend, of bij aanvraag op de avond voorafgaand 
aan de dag, worden opgebouwd en is open voor de deelnemers tijdens de 
koffie- lunch- en theepauze. Na de theepauze kan de expositie worden afgebro-
ken.

Opbouw/afbouwtijden donderdag 12 november 2020: 
07.00 – 09.00 uur opbouw   15.30 – 17.00 uur afbouw  

Mocht u gebruik willen maken van de extra opbouwtijd de avond vooraf-
gaand, laat het dan weten via bnc@nvmbr.nl

Twee gelegenheden om direct in contact te 
komen met MBB’ers uit alle werkvelden in de 
medische beeldvorming en radiotherapie.

Exposeren

Locatie De ReeHorst
Wat in 1885 heel klein 
begon in Villa ReeHorst aan 
de Bennekomseweg in Ede 
is anno 2019 uitgegroeid 
tot een hospitality wereld, 
groots en toch intiem.

De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM  Ede
T: 0318 50300
www.reehorst.nl

Standruimte ca 8 m2 €   1000

• Naamsvermelding in het programma-/abstractboek

• Koffie/thee, lunch voor 2 personen

• Extra standbemensing € 30 p.p.p.d.

Standruimte ca 12 m2 €   1500

• Naamsvermelding in het programma-/abstractboek

• Koffie/thee, lunch voor 2 personen

• Extra standbemensing € 30 p.p.p.d.

Standruimte ca 16 m2 €   2000

• Naamsvermelding in het programma-/abstractboek

• Koffie/thee, lunch voor 4 personen

• Extra standbemensing € 30 p.p.p.d.

Toegangskaarten voor klanten met korting van 10% 

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De NVMBR is voor dit deel 

van de activiteiten BTW-plichtig.  

Stuur voor reservering van een standruimte het reserveringsformulier 

naar bnc@nvmbr.nl

Tarieven
Expositie voor- en najaar

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie 
Postbus 30511 • 3503 AH Utrecht • +31 (0)30-231 88 42 • bnc@nvmbr.nl • www.nvmbr.nl



Over de NVMBR
De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming 
en Radiotherapie is de beroepsvereniging van MBB’ers 
(Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen). 
MBB’ers zijn werkzaam op afdelingen radiologie, nucle-
aire geneeskunde en radiotherapie in de ziekenhuizen. 
In de eerste lijn in diagnostische centra of voor het 
uitvoeren van het echografisch onderzoek. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat het beroep goed kunnen uitoe-
fenen en dat het werk interessant blijft, zodat we trots 
kunnen zijn op ons beroep.

De missie van de NVMBR luidt: de Nederlandse Ver-
eniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie is 
door zijn professionele uitstraling, betrokkenheid en 
openheid; bekend en gerespecteerd als de organisatie 
van deskundige beroepsbeoefenaren.

Kijk voor meer 
informatie op de website: 
www.nvmbr.nl/sponsors

Adverteren
Het NVMBR netwerk bestaat uit een grote 
groep MBB’ers, managers, beleidsmakers en 
onderzoekers. 
Zij zijn werkzaam in ziekenhuizen, bij overhe-
den en binnen (particuliere) instellingen, 
zowel in binnen- als buitenland.

Wil je een product onder de aandacht brengen?

Dit kan via het NVMBR magazine. Dit magazine heeft vier edities 
per jaar en een hoog bereik.

NVMBR Magazine biedt een mix van vakinhoudelijke en verdie-
pende artikelen, informatie vanuit de vereniging, praktijkvoor-
beelden en praktische informatie over bijvoorbeeld 
cao-ontwikkelingen, symposia en nascholingen. 

Het NVMBR Magazine wordt verzonden naar ongeveer 3000 
NVMBR-leden en ligt op de koffietafel bij alle ziekenhuisafde-
lingen met een tijdschriftabonnement. 
 
Personeelsadvertenties en aankondigingen van evenementen 
kunnen via de website en in de digitale NVMBR Nieuwsbrief 
onder de aandacht worden gebracht. 

Kijk op de website voor de verschillende advertentie mogelijkhe-
den.
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