
Congresreis business partner HIMSS Europe 2018 
HIMSS Europe, Sitges, 27 – 29 mei 2018

Opnieuw reizen we met de Nederlandse zorg community af naar HIMSS Europa. Mede dankzij de 
betrokkenheid van het Ministerie van VWS en het Informatieberaad bij de programmering zal deze 
editie naast een Europees, ook een sterk Nederlands karakter hebben! We verwachten daarom een 
grote delegatie Nederlanders! (+/- 450)
HIMSS Europe 2018 vindt plaats van 27-29 mei in Sitges, een klein pittoresk plaatsje ten zuiden van 
Barcelona Airport. De conferentie vindt plaats in het Melía hotel, hotelkamers zullen echter over diverse 
hotels verspreid zijn i.v.m. de beperkte capaciteit.

De start van het Nederlands programma is op zondagmiddag om 15:00 uur met een kick-off door 
Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS voor de Nederlandse community. Ook 
hier bent u als business partner natuurlijk van harte welkom!  

Het Businesspartner pakket voor HIMSS Europe 2018 houdt in: 

• Maximaal 2 afgevaardigden per pakket namens uw bedrijf 
• Toegang tot het Nederlands programma op zondagmiddag
• Logovermelding op de website, uitnodigingen, programmaboekje
• Toegang en tickets tot het maandagavond social event Digital Health Party voor maximaal 2   
 personen.
• Een eigen pagina in de Connact app, de handige netwerk app.
• Exclusief  alle reis- en verblijfskosten:
 Vluchten, maaltijden, drankjes, transfers, toegangskaarten, persoonlijke uitgaven.

Het Digital Health Party (Holland House by the Sea) Only pakket houdt in: 

• Toegang en tickets tot het maandagavond social event Digital Health Party voor maximaal 2   
 personen.

Kosten Business partnerpakket HIMSS Europe 2018
A U was Associate partner HIMSS 2018 Las Vegas   € 2.250 ,- 
 (Senior partners hebben aparte afspraken) 
B U was GEEN HIMSS 2018 partner Las Vegas    € 3.500 ,- 
C Digital Health Party Only      € 1.250 ,- 

* Er geldt een maximum aantal business partners op basis van first come first serve
* Pakketten zijn exclusief reis- en verblijf arrangementen, HIMSS registratie en overige kosten.
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Aanvullend op deze pakketten bieden we u ook graag de mogelijkheid tot iets extra’s!

Voor HIMSS Europe 2018 Business partners bieden we de mogelijkheid om extra naamsbekendheid te 
genereren door het mogelijk maken van – bijvoorbeeld-  de volgende zaken:

• Doppers (drinkflessen) met uw logo voor alle deelnemers, uitgedeeld in de bus van Barcelona   
 Airport naar Sitges.
 € 1.500,-  + kostprijs Doppers
•  Logo op de bussen / bestickering
 €2.500,- + kostprijs bestickering
• Bij aankomst in Barcelona worden de Nederlandse deelnemers verwelkomd door ‘greeters’.
 Deze gastheren/vrouwen kunnen shirts met uw bedrijfsnaam dragen, spreken alle Nederlandse
 deelnemers aan en begeleiden hen naar de bussen.
 € 1.500,- + kostprijs shirts
• Polsbandjes voor toegang tot het feest op maandagavond voor alle deelnemers kunnen uw
 logo opgedrukt krijgen.
 € 1.500 + kostprijs polsbandjes
• Servetten met uw logo op het feest 
 € 1.000,- + kostprijs servetten
• De Nederlandse Digital Health Party (Holland House by the Sea) kan uw bedrijfsnaam ook
 meekrijgen. De <UW BEDRIJF> Digital Health Party. De aankondiging zal zijn dat het feest is
 mogelijk gemaakt door <UW BEDRIJF>. Dit komt tot uiting in het programmaboekje, op de   
 website en uiteraard op de avond zelf. 
 €5000,-
• Bij een feest hoort passend entertainment. De band op deze avond kan uw bedrijfsnaam verder 
 kenbaar maken waarbij de aankondiging zal zijn dat de band mogelijk gemaakt is door <UW
 BEDRIJF>.  Dit komt tot uiting in het programmaboekje, de website en uiteraard 
 op de avond zelf. 
 € 2.500 + Kostprijs band
• Neem voor overige extra’s en wensen contact met ons op via: secretariaat@cognicum.com

* Voor alle onderdelen gelden aparte deadlines.
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OVEREENKOMST Congresreis business partner HIMSS Europe 2018:

Ondergetekende: 

 Naam:    ________________________  Functie:   _________________

Rechtsgeldig vertegenwoordigend: 

 Bedrijfsnaam:   ________________________

 Postadres:   ________________________ 

 Plaats:     ________________________  Postcode:  ________________ 

 PO-nrr:    ________________________  BTW-nr:  ________________ 

 Telefoonnummer:  ________________________

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaande): 

 Bedrijfsnaam:   ________________________  Tav:   _________________

 Postadres:   ________________________  

 Plaats:      ________________________  Postcode:  ________________ 
  
Verbindt bovengenoemde organisatie jegens Cognicum BV tot afname van het HIMSS Europe 2018 
Congresreis pakket.

Deelname als Congresreis business partner:

O U was Associate partner HIMSS 2018 Las Vegas   € 2.250 ,- excl. btw 
O U was GEEN HIMSS 2018 partner Las Vegas    € 3.500 ,- excl. btw
O Digital Health Party (Holland House by the Sea)    € 1.250 ,- excl. btw

Aanvullende extra’s

O Doppers        € 1.500 ,-  excl. btw & kostprijs
O Bus         € 2.500 ,-  excl. btw & kostprijs
O Greeters        € 1.500 ,-  excl. btw & kostprijs
O Polsbandjes        € 1.500 ,-  excl. btw & kostprijs
O Servetten        € 1.000 ,-   excl. btw & kostprijs
O De Nederlandse e-health party     € 5.000 ,-  excl. btw 
O Entertainment        € 2.500 ,-   excl. btw & kostprijs
O Overig: _________________________     € __________________________
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Betalingscondities

Ik ga hierbij akkoord met de volgende betalingscondities:
50% van het verschuldigde totaalbedrag wordt binnen één week na ondertekening van deze 
overeenkomst gefactureerd en dient binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. Wanneer 
deze overeenkomst meer dan zes maanden voorafgaande aan de dag van het evenement wordt 
afgesloten, dan wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag zes maanden voorafgaande aan de dag 
van het evenement gefactureerd en dient deze binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. 
De resterende 50% wordt één maand na facturatie van de eerste 50%, maar altijd binnen een termijn 
van één maand voorafgaande aan de dag van het evenement gefactureerd en dient binnen veertien 
dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Indien deze overeenkomst wordt afgesloten binnen een termijn van één maand voorafgaande aan de 
dag van het evenement, dan wordt direct 100% van het verschuldigde totaalbedrag gefactureerd en 
dient het bedrag binnen zeven dagen na factuurdatum betaald te zijn. In alle gevallen dient 100% van 
het verschuldigde totaalbedrag voorafgaande aan de dag van het evenement betaald te zijn.  
 

Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Cognicum BV. van toepassing, welke te 
downloaden zijn via de website. Genoemde bedragen van de business partner pakketten zijn exclusief 
BTW. Over de persoonlijke reisarrangementen wordt geen BTW gerekend.

Getekend te:  _________________  Plaats:    ________________________

Datum:   _________________  Datum:   ________________________
 

Business partner     Cognicum B.V,

Naam:  _________________  Patrick van der Schaaf, Directeur 

Functie:  _________________
 
 
Handtekening:     Handtekening: 
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