Kruis aan welke opties u kiest. Vul per persoon 1 formulier in i.v.m. uw persoonlijke registratie.
3-daagse conferentie *1) , maaltijden gedurende de conferentie, deelname trainingen en
beursvloer. City tour en netwerk event.*4)

€ 715,00

3-daagse conferentie *2) , maaltijden gedurende de conferentie, deelname trainingen en
beursvloer. City tour en netwerk event. *4)

€ 915,00

Ja, ik ben geïnteresseerd in trainingen (er volgt dan een separate mail voor uw keuzes)
Trainingen zijn alleen toegankelijk voor eindgebruikers

inclusief

Dagpas conferentie, beursvloer training en lunch; city tour en netwerk event.

€ 400,00

Gastpas (voor gasten / partners van geregistreerde conferentiebezoekers), toegang tot
beursvloer, lunch, city tour en netwerk event.

€ 315,00

Retour Thalys Rotterdam – Brussel op 11 april 2016 – 14 april 2016, 2e klasse

€ 123,00

Retour Thalys Rotterdam - Brussel op 12 april 2016 - 14 april 2016, 2e klasse

€ 123,00

Retour Thalys Amsterdam - Brussel op 11 april 2016 - 14 april 2016, 2e klasse
Retour Thalys Amsterdam - Brussel op 12 april 2016 - 14 april 2016, 2e klasse
2 hotelovernachtingen van 12-14 april *3)
3 hotelovernachtingen van 11-14 april *3)

€ 119,00
€ 119,00
€ 396,00
€ 594,00

Dieetwensen:
*1) Early bird tarief geldig voor boekingen tussen 1 november 2015 en 5 februari 2016.
*2) Advanced tarief geldig voor boekingen tussen 6 februari 2016 en 11 maart 2016.
*3) Wij boeken voor u een hotelkamer binnen het blok voor Emerson gereserveerde kamers van het NH Du Grand Sablon. De registratie door
ondertekening van dit formulier is bindend. Betaling geschiedt op voorhand. U ontvangt van ons een factuur met betalingstermijn 30 dagen
netto. Geef ten behoeve van een verzamelfactuur hier beneden aan, met hoeveel personen u vanuit uw bedrijf komt.

Vul dit formulier volledig in (BLOKLETTERS) en stuur het retour aan vivian.kennes@emerson.com. Voor vragen kunt u altijd
mailen of bellen via 070 413 68 61.

Volledige naam bezoeker:
(Voorletter(s) – tussenvoegsel – achternaam)

Bedrijfsnaam:
Telefoonnummer bezoeker
Mailadres bezoeker
Factuurgegevens
Bedrijfsnaam:
Factuuradres:
Postcode+ Plaats:
Uw opdrachtnummer:
Handtekening:
Datum:
Ten behoeve van een verzamelfactuur. Geef aan met hoeveel personen u in totaal komt: [ ]

