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Huisartsbeurs wordt LHV Huisartsendag!
Welkom in de nieuwe wereld van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).  De afgelopen 20 jaar  

heeft de LHV met veel enthousiasme de Huisartsbeurs georganiseerd.  Na 11 succesvolle edities van de 

Huisartsbeurs, met vele duizenden gewaardeerde bezoekers, is het tijd voor vernieuwing. 

We gieten de Huisartsbeurs 2020 in een nieuw jasje: Huisartsbeurs wordt LHV Huisartsendag.   

We nemen afscheid van de locatie van de laatste paar edities in Utrecht en openen een nieuwe deur  

in het World Forum Den Haag.  

Op zaterdag 18 april 2020 organiseert de LHV voor de allereerste keer deze LHV Huisartsendag.  

Een dag vol inspiratie, innovatie en interactie, speciaal voor de huisarts. Een evenement waar alles 

draait om de uitdagingen en kansen in dit prachtige vak.

Balans in de praktijk van morgen
Op zaterdag 18 april 2020 staat Balans in de praktijk van morgen centraal. Dit thema geven we vorm in  

verschillende werelden: De nieuwe dokter, De krachtige dokter en De digitale dokter. Centraal staat 

ons LHV plein, waar we onze leden ontvangen en ontmoeten.

In deze werelden beleven huisartsen hoe zij zich op de toekomst voorbereiden, hoe zij sterk en vitaal 

hun werk kunnen blijven doen en hoe de digitalisering hun werk makkelijker maakt. In het LHV skills 

lab kunnen huisartsen hun vaardigheden oefenen. Want het wordt een praktische én inspirerende dag!

De LHV Huisartsendag heeft een nieuwe opzet, met een scherpere focus op inhoud. Een dag vol doen 

en leren, ervaren en ontmoeten.  U als exposant heeft zo ook meer creatieve mogelijkheden om op een 

interactieve manier contact te maken met de deelnemers. Anders dan voorgaande jaren is de LHV 

Huisartsendag exclusief voor huisartsen en aios huisartsgeneeskunde,  precies uw doelgroep. 
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De LHV is vertegenwoordigd op het LHV plein, maar ook in de drie werelden zijn  

we herkenbaar aanwezig, met onze dienstverlening centraal, onder andere: 

●   juridische dienstverlening 

●   LHV Academie 

●   LHV Bouwadvies 

●   financieel advies 

In de wereld van ‘De nieuwe dokter’ komen toekomstvragen aan bod, zoals:

●    de patiënt versus de huisarts van de toekomst

●    hoe maak ik mijn praktijk duurzaam?

●    hoe financier ik mijn praktijk nu en in de toekomst?

●    hoe ga je als huisarts om met generatie Z?

In de wereld van ‘De digitale dokter’ draait het om vraagstukken, zoals:

●    wat levert digitale triage op?

●    hoe moet ik omgaan met privacy?

●    wat betekenen e-health en zelfmanagement door patiënten voor mij?

●    hoe staat het met mijn digivaardigheid in de praktijk?

●    welke apps en digitale tools maken mijn werk makkelijker, effectiever en leuker?

In de wereld van ‘De krachtige dokter’ gaat het over balans in het werk, zoals:

●   hoe bevorder ik positieve gezondheid?

●   een langer consult, kan dat en wat levert dat op?

●   lean werken, wat is dat en wat doet het voor mij?

●   hoe kan samenwerking voor verlichting zorgen?

De 
digitale 
dokter

begane grond

De 
krachtige 

dokter

souterrain

De 
nieuwe 
dokter

eerste verdieping

Het 
LHV plein

eerste verdieping 
- entree
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Doelgroep

De LHV Huisartsendag 2020 is exclusief voor huisartsen en aios huisartsgeneeskunde.

Programma

De LHV Huisartsendag biedt de deelnemers een afwisselend en sterk educatief programma. In elke 

wereld gebeurt iets, overal is er van alles te beleven en ook in de foyers en  koffieruimtes zorgen we 

voor levendigheid en reuring.  Er is één plenaire sessie in de ochtend. De rest van de dag is zo ingedeeld 

dat er een constante stroom langs uw stand plaatsvindt. De dag is zo opgedeeld, dat steeds zo’n  

1/3e van de bezoekers rondloopt door de werelden en langs de stands. 

Mogelijkheden voor exposanten

Ons nieuwe concept biedt ruimte voor nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie om aanwezig te  

zijn op deze unieke en bijzondere dag!

Kansen voor u als exposant

1. inhoud relevant: de LHV Huisartsendag is een nieuw concept, waarbij u als exposant precies  

kunt aansluiten met uw dienstverlening bij één van de thema’s/werelden. 

2. exclusief: de LHV Huisartsendag is exclusief voor huisartsen en aios huisartsgeneeskunde,  

precies uw doelgroep. Dit is dus de kans om deze doelgroep gericht te benaderen. 

3. kleinschalig: de LHV Huisartsendag is zo opgezet, dat u als exposant goed opvalt.

Speciale verzoeken

Hebt u een speciaal verzoek, andere ideeën of vragen over maatwerk-mogelijkheden, dan gaan we uiteraard  

graag het gesprek met u aan. U kunt contact opnemen met Paul Gruijthuijsen, van Congress by Design, 

lhv@congressbydesign.com, +31 88 089 81 01.

Wilt u reserveren?

Per wereld is er een reserveringsformulier waarop u uw gegevens kunt achterlaten en aangeven waar 

uw voorkeur naar uitgaat. Congress by Design zal de reservering in behandeling nemen en u bevestigen 

welke stand er voor u is vastgelegd. 

Wij verzoeken u het reserveringsformulier (digitaal) in te vullen en aan ons te retourneren via

lhv@congressbydesign.com. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact 

opnemen met Paul Gruijthuijsen, van Congress by Design, +31 88 089 81 01.

LHV 
Huisartsendag 

• exclusief voor huisartsen

• we verwachten 2.200 huisartsen

• praktijkhouders, waarnemers, 

huisartsen in dienstverband,

aios
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De nieuwe dokter
op de eerste verdieping

In de wereld van De nieuwe dokter draait het om de vraag: hoe bereid 

je je als huisarts voor op de toekomst? Diverse deskundigen en vak

genoten delen hun visie op de ontwikkelingen in het vak en de nieuwe 

rol van de huisarts. Hoe ziet de huisartsenpraktijk er straks uit?  

Welke kansen biedt dit, nu en in de komende jaren? En wat vraagt dit 

van de huisarts? Kortom: hoe maakt de huisarts zichzelf en zijn praktijk 

toekomstbestendig?

Alles over de huisartspraktijk, nu en in de toekomst
Deze wereld is interessant voor exposanten die bijvoorbeeld aanbod  

voor huisartsen bieden in: 

●   onderwijs en opleiding

●   praktijkfinanciering

●   (duurzaam) bouwen en verbouwen

De nieuwe dokterwereld biedt rui mte voor maximaal 2 wereldpartners

Voor wereldpartners bestaat het aanbod uit:  

●    een stand van 18 vierkante meter (6x3 meter) op het meest centrale punt van de LHV Huisartsendag; 

●    mogelijkheid tot eigen (afwijkende) standbouw;

●    mogelijkheid tot het verzorgen van een sessie die 2x op de LHV Huisartsendag herhaald kan worden;

●   biografie in de app; 

●   plaatsing van het logo met links naar de website en social media in de app;

●   plaatsing van het logo op de website;

●    u mag met 5 vertegenwoordigers van uw organisatie aanwezig zijn;

●    mogelijkheid om de glazen deuren van de entree richting de Koning Willem Alexander zaal  

te branden. Prijs voor deze branding is exclusief in het tarief van het wereldpartnerpakket.

Daarnaast bieden we de 2 wereldpartners de mogelijkheid om als eerste een optie te nemen op  

de LHV Huisartsendag 2022 en nodigen wij u uit om een actieve bijdrage te leveren tijdens de  

voorbereidingen voor de volgende LHV Huisartsendag.

Het tarief voor het wereldpartnerpakket in De nieuwe dokter-wereld bedraagt 
¤ 17.500,-
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Overige mogelijkheden voor exposanten in De nieuwe dokterwereld

STAND 4 M2 – MAXIMAAL 2 BESCHIKBAAR – ¤ 1.950, 

2x2 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

1 persoon standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 9 M2 – MAXIMAAL 5 BESCHIKBAAR – ¤ 3.950,

3x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

2 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 15 M2 – SLECHTS 1 BESCHIKBAAR – ¤ 5.950,

5x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

3 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 18 M2 – MAXIMAAL 3 BESCHIKBAAR – ¤ 7.500,

6x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

3 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

De nieuwe dokterwereld

2 stands van 4 vierkante meter (2x2)

5 stands van 9 vierkante meter (3x3)

1 stand van 15 vierkante meter (5x3)

3 stands van 18 vierkante meter (6x3)
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Plattegrond De nieuwe dokter-wereld op de eerste verdieping

De nieuwe dokterwereld

Het LHV plein



Reserveringsformulier
De nieuwe dokter-wereld
Bedrijfsnaam: 

Voornaam contactpersoon: 

Achternaam contactpersoon: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer:  E-mailadres:

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reservering.

Datum:  Naam: 

Plaats:  Handtekening:

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te retourneren via lhv@congressbydesign.com.
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De nieuwe dokter
wereldpartner
(max 2x 18m2) 4m2 9m2 15m2 18m2

eigen standbouw ✔ x x x x

2 sessies ✔ x x x x

aantal personen 

standbemanning

5 1 2 3 3

full color achterwand ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

biografie in de app ✔ x x x x

logo/link in app ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

logo op website ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

statafel en 2 krukken ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

stroomaansluiting  

1Kw 220V
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

tarief in ¤ 17.500 1.950 3.950 5.950 7.500

uw keuze
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De digitale dokter
op de begane grond

In de wereld van De digitale dokter ontdekt de bezoeker in interactieve 

sessies welke technische innovaties de huisartsenpraktijk gaan veranderen. 

In het digitale lab ontmoet de huisarts vernieuwers die hun kansrijke 

concepten en ideeën delen. We geven een blik op een toekomst vol 

slimme tools en vernieuwende technieken. Als de huisarts daar goed 

gebruik van maakt, dan wordt het werk er vandaag of morgen  

makkelijker én leuker door!

Alles over ICT-ondersteuning in de praktijk  
Deze wereld is interessant voor exposanten die bijvoorbeeld aanbod  

voor huisartsen bieden in:

●    huisartsinformatiesystemen (HIS)

●   ICT en e-health

●   ‘tele’communicatie

De digitale dokterwereld biedt ruimte voor maximaal 2 wereldpartners 

Voor wereldpartners bestaat het aanbod uit: 

●    een stand van 21 vierkante meter (7x3 meter) op het meest centrale punt van de begane grond; 

●    mogelijkheid tot eigen (afwijkende) standbouw;

●    mogelijkheid tot het verzorgen van een sessie die 2x op de LHV Huisartsendag herhaald kan worden;

●   biografie in de app; 

●   plaatsing van het logo met links naar de website en social media in de app;

●   plaatsing van het logo op de website;

●    u mag met 5 vertegenwoordigers van uw organisatie aanwezig zijn;

●    mogelijkheid om de zuilen in de lobby van de begane grond te branden.  

Prijs voor deze branding is exclusief in het tarief van het wereldpartnerpakket.

 Daarnaast bieden we de 2 wereldpartners de mogelijkheid om als eerste een optie te nemen op  

de LHV Huisartsendag 2022 en nodigen wij u uit om een actieve bijdrage te leveren aan de  

voorbereidingen voor de volgende LHV Huisartsendag.

Het tarief voor het wereldpartnerpakket in De digitale dokter-wereld bedraagt 
¤ 19.500,-
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Overige mogelijkheden voor exposanten in De digitale dokterwereld

STAND 4 M2 – MAXIMAAL 6 BESCHIKBAAR – ¤ 1.950,

2x2 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

1 persoon standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 6 M2 – MAXIMAAL 7 BESCHIKBAAR – ¤ 2.950,

3x2 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

2 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 8 M2 – SLECHTS 1 BESCHIKBAAR – ¤ 3.750,

4x2 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

2 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 9 M2 – MAXIMAAL 15 BESCHIKBAAR – ¤ 3.950,

3x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

2 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 15M2 – SLECHTS 1 BESCHIKBAAR – ¤ 5.950,

5x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

3 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app



LHV Huisartsendag - Balans in de praktijk van morgen - zaterdag 18 april 2020 - World Forum Den Haag  |  11

STAND 18 M2 – MAXIMAAL 6 BESCHIKBAAR – ¤ 7.500,

6x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

3 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 20 M2  2 BESCHIKBAAR – ¤ 7.950,

5x4 meter

Full Color achterwand

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

3 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

De digitale dokterwereld

6 stands van 4 vierkante meter (2x2)

7 stands van 6 vierkante meter (3x2)

1 stand van 8 vierkante meter (4x2)

15 stands van 9 vierkante meter (3x3)

1 stand van 15 vierkante meter (5x3)

6 stands van 18 vierkante meter (6x3)

2 stands van 20 vierkante meter (5x4)

 



Plattegrond De digitale dokter-wereld op de begane grond
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De digitale dokterwereld



Reserveringsformulier
De digitale dokter-wereld
Bedrijfsnaam: 

Voornaam contactpersoon: 

Achternaam contactpersoon: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer:  E-mailadres:
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De digitale dokter
wereldpartner
(max 2x 21m2) 4m2 6m2 8m2 9m2 15m2 18m2 20m2

eigen standbouw ✔ x x x x x x x

2 sessies ✔ x x x x x x x

aantal personen 

standbemanning

5 1 2 2 2 3 3 3

full color achterwand ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

biografie in de app ✔ x x x x x x x

logo/link in app ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

logo op website ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

statafel en 2 krukken ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

stroomaansluiting  

1Kw 220V
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

tarief in ¤ 19.500 1.950 2.950 3.750 3.950 5.950 7.500 7.950

uw keuze

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reservering.

Datum:  Naam: 

Plaats:  Handtekening:

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te retourneren via lhv@congressbydesign.com.
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De krachtige dokter
in het souterrain

In de wereld van De krachtige dokter gaat het over vitaliteit en balans 

in het werk van de huisarts. Over hoe je elke dag weer een gezonde 

dosis energie krijgt bij het uitoefenen van het vak. In interactieve  

sessies krijgt de bezoeker inspiratie over hoe de huisarts en het team 

stevig overeind blijven staan. Met de opgedane kennis kan de bezoeker 

de volgende dag direct aan de slag, zodat hij/zij ook in de toekomst 

met zin en plezier blijft werken aan de zorg voor patiënten.

Alles over vitaliteit als huisarts  
Deze wereld is interessant voor exposanten die bijvoorbeeld aanbod  

voor huisartsen bieden in:

●    vitaliteit en gezondheid

●    werkgeverschap en leiderschap

●    loopbaan en carrière 

De krachtige dokterwereld biedt ruimte voor maximaal 2 wereldpartners

Voor wereldpartners bestaat het aanbod uit: 

●    een stand van 18 vierkante meter (6x3 meter) die op het meest centrale punt van het souterrain 

gesitueerd is;

●    mogelijkheid tot eigen (afwijkende) standbouw;

●    mogelijkheid tot het verzorgen van een sessie die 2x op de LHV Huisartsendag herhaald zal worden;

●   biografie in de app;

●   plaatsing van het logo met links naar de website en social media in de app;

●   plaatsing van het logo op de website;

●    u mag met 5 vertegenwoordigers van uw organisatie aanwezig zijn;

●    mogelijkheid om de zuilen in de Atlantic Zaal en Atlantic Foyer van het souterrain te branden.  

Prijs voor deze branding is exclusief in het tarief van het wereldpartnerpakket.

Daarnaast bieden we de 2 wereldpartners de mogelijkheid om als eerste een optie te nemen op de 

LHV Huisartsendag 2022 en nodigen wij u uit om een actieve bijdrage te leveren aan de voorbereidingen 

voor de volgende LHV Huisartsendag.

Het tarief voor het wereldpartnerpakket in De krachtige dokter-wereld bedraagt 
¤ 17.500,-
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Overige mogelijkheden in De krachtige dokterwereld

STAND 4 M2 – MAXIMAAL 8 BESCHIKBAAR – ¤ 1.950,

2x2 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

1 persoon standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 9 M2 – MAXIMAAL 16 BESCHIKBAAR – ¤ 3.950,

3x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

2 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

STAND 18 M2 – MAXIMAAL 4 BESCHIKBAAR – ¤ 7.500,

6x3 meter

Full Color achterwand 

Statafel en 2 krukken

Stroomaansluiting 1Kw 220V

3 personen standbemanning

Logovermelding LHV Huisartsendag website en in de app

De krachtige dokterwereld

8 stands van 4 vierkante meter (2x2)

16 stands van 9 vierkante meter (3x3)

4 stands van 18 vierkante meter (6x3)



Plattegrond De krachtige dokter-wereld in het souterrain
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De krachtige dokterwereld
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Reserveringsformulier
De krachtige dokter-wereld
Bedrijfsnaam: 

Voornaam contactpersoon: 

Achternaam contactpersoon: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer:  E-mailadres:

De krachtige 
dokter

wereldpartner
(max 2x 18m2) 4m2 9m2 18m2

eigen standbouw ✔ x x x

2 sessies ✔ x x x

aantal personen 

standbemanning

5 1 2 3

full color achterwand ✔ ✔ ✔ ✔

biografie in de app ✔ x x x

logo/link in app ✔ ✔ ✔ ✔

logo op website ✔ ✔ ✔ ✔

statafel en 2 krukken ✔ ✔ ✔ ✔

stroomaansluiting  

1Kw 220V
✔ ✔ ✔ ✔

tarief in ¤ 17.500 1.950 3.950 7.500

uw keuze

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reservering.

Datum:  Naam: 

Plaats:  Handtekening:

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te retourneren via lhv@congressbydesign.com.
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ORGANISATIE

De organisatie van de expositie behorend bij de LHV Huisartsen-

dag 2020, te houden op zaterdag 18 april 2020 in het World 

Forum in Den Haag is in handen van de Landelijke Huisartsen 

Vereniging (LHV).

De acquisitie, uitvoer en evaluatie van de expositie wordt in 

opdracht van de LHV uitgevoerd door Congress by Design.

CONGRESS BY DESIGN

Postbus 77, 3480 DB Harmelen 

088 - 089 81 01 

www.congressbydesign.nl

LANDELIJKE HUISARTSEN VERENIGING 

Mercatorlaan 1200, 3582 BL Utrecht

085 – 04 80 000

https://www.lhv.nl/huisartsendag

EXPOSITIEPAKKETTEN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

De goederen die worden tentoongesteld, dienen gespecificeerd 

op het contract te worden aangegeven. De stand inhoud behoeft 

de globale goedkeuring van de LHV. Het bestuur behoudt zich 

het recht voor uw deelname geheel of gedeeltelijk af te wijzen, 

indien deze deelname niet verenigbaar is met het LHV-Beleid. 

Ook na ondertekening van het contract behoudt het LHV-Bestuur 

zich het recht voor het contract te ontbinden.

Uiteraard zal in zo’n geval restitutie van eventueel reeds betaalde 

standhuur plaatsvinden. Buiten de gehuurde standruimte is het 

niet toegestaan aandacht voor producten of bedrijf te vragen. 

Pamfletten of ander reclamemateriaal kunnen alleen binnen de 

gehuurde standruimte worden uitgedeeld.

AANSPREEKPERSO(O)N(EN)

De na(a)m(en) van de perso(o)n(en) die tijdens de opbouw van 

de expositie op 17 april 2020 en tijdens de duur van de expositie 

op 18 april 2020 verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor 

het reilen en zeilen in en rond de gehuurde standruimte dienen 

bij de LHV bekend te zijn.

AANWEZIGHEID IN DE STAND

In de stand dient gedurende de duur van de gehele expositie 

ten minste één persoon aanwezig te zijn.

DUUR EXPOSITIE

De expositie is op 18 april 2020 geopend van 08.30 uur tot 

18.00 uur. Aan de deelnemers wordt ruimschoots de gelegenheid  

geboden de stands te bezoeken. Koffiepauzes, lunch en netwerk

borrel voltrekken zich binnen de verschillende expositieruimten. 

Het is daarom niet toegestaan de stands vóór de aangegeven 

eindtijd af te breken.

BETALING STANDHUUR

Zodra het getekende contract is ontvangen, factureert Congress 

by design uit naam van de LHV de verschuldigde bedragen. 

Deze dienen als volgt te worden voldaan:

• standhuur: 100% binnen drie weken na factuurdatum;

•  additionele voorzieningen: worden rechtstreeks door  

de toeleverancier doorberekend.

Bij niet tijdige betaling van enig aan LHV verschuldigd bedrag 

wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment 

waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen 

voor rekening van de deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke 

incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Indien 

de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet is 

de LHV gerechtigd het getekende contract te ontbinden.

OMZETBELASTING

De huur is belast met omzetbelasting op grond van artikel 11, 

lid 1, letter b, sub 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Gebruik wordt gemaakt van het Besluit van 24 maart 1999,  

nr. VB 99/571, waarin de staatssecretaris heeft goedgekeurd 

dat huurder en verhuurder afzien van het indienen van een 

optieverzoek. De huurder huurt van verhuurder op 17 en 18 april 

2020 de ruimte in World Forum Den Haag. De huurder verklaart 

hiermee dat hij de ruimte gebruikt voor doeleinden waarvoor 

een volledig of nagenoeg volledig (ten minste 90%) recht op 

aftrek van voor- belasting bestaat. Omzetbelastingnummer 

LHV: NL005839518B01.

RESTITUTIE STANDHUUR ANNULERING DOOR DE EXPOSANT

Bij annulering vóór 1 maart 2020 wordt 25% van de standhuur 

berekend. Bij annulering tussen 1 en 18 maart 2020 wordt 50% 

van de standhuur berekend. Bij annulering na 18 maart 2020 

wordt 100% van de standhuur berekend. De annulering dient 

schriftelijk plaats te vinden.

RESTITUTIE STANDHUUR ANNULERING DOOR LHV

Indien de expositie op de LHV Huisartsendag 2020 door on voor-

ziene omstandigheden geen doorgang kan hebben vindt restitutie 

plaats van reeds gedane betalingen. De LHV aanvaardt echter 

geen aansprakelijkheid voor door de exposant reeds gemaakte 

voorbereidingskosten of anderszins geleden schade.

ONTBINDING CONTRACT

Ingeval ten aanzien van de deelnemer op enig tijdstip na het 

tot stand komen van het getekende contract surseance van 

betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan het contract 

door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door 

LHV ontbonden worden en blijft de deelnemer de volledige 

deelnamekosten verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de tentoonstelling geschiedt geheel op eigen ri-

sico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de LHV voor alle 

aanspraken van derden als gevolg van schade veroorzaakt door 

de deelnemer tijdens de tentoonstelling. De LHV aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer 

zal lijden als gevolg van zijn aanwezigheid bij deelname aan de 

tentoonstelling, waaronder vermissing en schade aan goederen 

van de deelnemer.

PRIVACY CONGRESBEZOEKERS

De LHV respecteert de privacy van de congresbezoekers en 

kan om die reden geen deelnemerslijst ter beschikking stellen.

GESCHILLEN

Alle geschillen die ontstaan tussen LHV en de deelnemer naar 

aanleiding van het contract, deze Algemene Voorwaarden of 

enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen 

partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse 

recht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Algemene voorwaarden LHV Huisartsendag 2020
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Tot ziens op de 
LHV Huisartsendag 2020!

LHVhuisartsendag.nl
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