
 

 

Kortenberg, 14 september 2017 

 

Betreft: Studiereis EPA Nice 3-6/3/2018. 

 

Beste VVP-lid, 

Zoals reeds aangekondigd in de nieuwsbrief, organiseert de VVP voor haar leden een studiereis naar 

het volgende congres van de European Psychiatric Association (EPA). Het vindt plaats in Nice aan de 

Azurenkust, van 3 tot 6 maart 2018. 

De bedoeling van de studiereis is exact wat de missie van onze vereniging beschrijft: kennis delen en 

psychiaters verbinden. De inhoud van het wetenschappelijke programma is zoals steeds streng 

beoordeeld en geselecteerd door de EPA (zie: http://www.epa-congress.org/2018/scientific-

information/scientific-programme#.WbaOLrLXbIV), wat ongetwijfeld interessante informatie zal 

opleveren voor alle domeinen en interessegebieden in ons vak. Voor de verbindende activiteiten 

zorgt de VVP, in samenwerking met reisbureau Connections.  

De studiereis wordt aangeboden in een totaalpakket1: 

 vlucht vanuit Brussel op 3 maart, 10u40 – 12u20 (inclusief 1 stuk ingecheckte bagage) 

 shuttleservice van de luchthaven van Nice tot het hotel 

 verblijf in Hotel Boscolo Exedra Nice voor 3 nachten, op basis van kamer en ontbijt 

 3-gangen-lunch bij aankomst in het hotel, met ontvangst van badge en informatietas voor 

het congres 

 3-gangen-diner op zondagavond 4 maart 

 shuttleservice van het hotel naar de luchthaven 

 vlucht van Nice naar Brussel op 6 maart 15.45u – 17.25u (inclusief 1 stuk ingecheckte 

bagage) 

 all-in reisannulatie- en bijstandsverzekering2 

 

                                                           
1 Niet inbegrepen is de citytax van €2.60 per nacht die ter plaatse in het hotel moet betaald worden, en de 
inschrijving van het congres (zie verder). 
2 De VVP kan niet aansprakelijk gesteld worden, en kosten kunnen niet verhaald worden op de VVP, ingeval de 

reisannulatie - en bijstandsverzekering onvoorziene kosten niet dekken. U kan de verzekeringsvoorwaarden 

inkijken op navraag bij de VVP.  

 

http://www.epa-congress.org/2018/scientific-information/scientific-programme#.WbaOLrLXbIV
http://www.epa-congress.org/2018/scientific-information/scientific-programme#.WbaOLrLXbIV


De totaalprijs voor bovenstaande bedraagt €599 per persoon op basis van een 1-persoonskamer, 

€499 op basis van een twin. 

Inschrijving voor het congres zelf wordt door de VVP geregeld; we zorgen voor een 

groepsregistratie, waardoor we 10% korting krijgen. Dit wordt apart gefactureerd door de VVP na 

inschrijving. Geert Dom, momenteel penningmeester is van de EPA, geeft ons de garantie dat het 

volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald wanneer het congres wordt geannuleerd wegens 

overmacht. 

Inschrijven kan gebeuren door een mail te sturen naar stn@connections.be met als onderwerp: Nice-

VVP, met vermelding van: 

 de familienaam/eerste voornaam (officieel , zoals op ID-kaart) + nummer en vervaldatum van 

de ID-kaart (het hotel vraagt dat om de check in/out te versnellen); 

 (facturatie)adres en telefoonnummer; 

 type kamer: tweepersoonskamer of singlekamer; 

 het overschrijven van het bedrag van €599 resp. €499 euro  per persoon op rekeningnummer  

BE57 7765 9040 3735 met vermelding van naam + VVP. 

We hopen op een enthousiaste groep deelnemers voor deze boeiende studiereis. Collega’s  die geen 

lid zijn van de VVP, mogen zich zeker ook aanmelden.  

Mogen wij vragen om U zo snel mogelijk in te schrijven via Connections? Deze uitzonderlijke 

voorwaarden zijn slechts voor beperkte tijd geldig, en we kunnen maar maximaal 40 mensen 

inschrijven. Op basis van beschikbaarheid kan dit misschien uitgebreid worden, maar dat is evenwel 

niet zeker. Voor vragen kan u zich steeds wenden tot ondergetekenden. We sluiten de inschrijvingen 

af op 30 oktober.  

 

Met hartelijke groeten, 

 

Kris Van den Broeck, directeur VVP 

Frieda Matthys, voorzitter 

Kirsten Catthoor, wetenschappelijk secretaris 
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