
 

 
 
 
 
 
 

 
Date:   …………………………….   City:  …………………………….  

Name: …………………………….   Signature: ……………………………

Contact information 
 
 

Please complete and return this application form to: 
info@figondmd.nl 

Company / Organization:  …………………………………………………………………………. 

Contact person:   …………………………………………………………………………. 

Phone:    ………………………………………………………………………….       

E-mail:    …………………………………………………………………………. 

PO-number:    …………………………………………………………………………. 

Address:  …………………………………………………………………………. 

Zip-code:   …………………………………………………………………………. 

City:  …………………………………………………………………………. 

Country:  …………………………………………………………………………. 

VAT registration number:  …………………………………………………………………………. 

  Items Remarks  
Check the 

appropriate 
box(es) 

Amount Total amount 

SPONSORSHIPS & EXHIBITION | 1-3 June 2022, Stadsgehoorzaal Leiden: 

Platinum sponsorship   € 15.000 € 

Golden sponsorship   € 12.500 € 

Silver sponsorship   € 7.500 € 

Bronze sponsorship   € 5.000 € 
 

Exhibition space only  
 (Entire conference - 4m x 2m) straight 
 

  € 4.000 € 
 

Exhibition space only  
(Entire conference - 3m x 2m) parabole or straight  

  € 3.000 € 
 

Exhibition space only 
 (Entire conference - 2m x 2m) 2 x roll-up banners 
 

  € 2.000 €  
 

Exhibition space only 
 (one day - 1m x 1m) roll-up banner 
 

  € 1.500 € 

Advertisement digital book of abstract   € 1.000 € 

Flyer / folder distribution during event (coffee foyers)    € 900 € 

Advertisement conference website   € 800  

Logo on floor windows    € 750 € 

Logo and link on website   € 500 € 

LIFE SCIENCE & HEALTH CAREER EVENT | June 1st 19:00 – 22:00 Corpus Leiden: 
Participation DMD LSH Career Event Corpus June 1st 
19:00 – 22:00* 

- Booth during information market 
Add-ons: 

- 1 hour workshop separate meeting room 
- One-on-one conversations based on application 

and selection 
- Online job posting vacaturebank  

          € 5.000 
 
 
 
        € 2.500 
        € 1.500           
 
        € 1.000 

€ 

 
All amounts mentioned are excluding VAT 21% TOTAL amount  € 

Code: 



 

 

 
 
 
 
 
 
Algemene Voorwaarden  
 
Artikel 1: Definities 
1.1 Travel Congress Management B.V., verder te noemen TCM, is een 
congresbureau actief in de medische sector met als doelstelling het 
organiseren van een congres, symposium, studiedag, workshop, 
geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of 
aangrenzende dienst of dienstverlening. 
1.2 Sponsor: Een rechtspersoon die een financiële bijdrage dan wel 
dienst levert aan de organisatie van een congres, symposium, 
studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke 
bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening dat door TCM 
georganiseerd wordt. 
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die TCM opdracht 
geeft tot het organiseren van een congres, symposium, studiedag, 
workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst 
of aangrenzende dienst of dienstverlening. 
 
Artikel 2: Betaling 
2.1 Betalingen dienen te geschieden binnen uiterlijk dertig dagen na 
de op de factuur vermelde datum, tenzij schriftelijk (per brief, fax of e-
mail) anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn 
behoudt TCM zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te 
brengen. 
2.2 De op de factuur vermelde bedragen zijn exclusief het wettelijk 
geldende btw-percentage en eventuele andere heffingen welke van 
overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 
 
Artikel 3: Totstandkoming afspraken 
3.1 De aanbiedingen en prijsopgaven van TCM zijn vrijblijvend, tenzij 
schriftelijk (per brief, of e-mail) anders overeengekomen. 
3.2 Door TCM verstrekte aanmeldingsformulier kunnen uitsluitend 
schriftelijk (per brief, of e-mail) worden geaccepteerd door de sponsor 
en zijn pas geldig na schriftelijke (per brief, of e-mail) bevestiging van 
TCM.  
 
Artikel 4: Gegevens 
4.1 De sponsor dient op verzoek van TCM tijdig, op de aangegeven 
datum van TCM, haar gegevens aan te leveren op de vooraf 
aangegeven wijze (logo, advertentie, bedrijfsgegevens, 
promotiemateriaal etc.). 
4.2 De inhoud van het promotiemateriaal moet vooraf overlegd 
worden met TCM. TCM heeft het recht bepaalde presentaties (logo, 
advertentie, bedrijfsgegevens, promotiemateriaal etc.) te weigeren 
indien deze presentaties in strijd zijn met de goede naam en/of 
doelstelling van een congres, symposium, studiedag, workshop, 
geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of 
aangrenzende dienst of dienstverlening, de opdrachtgever of TCM. 
4.3 TCM kan het promotiemateriaal weigeren als er niet is voldaan aan 
de drukvoorwaarden. Deze drukvoorwaarden worden tijdig door TCM 
gecommuniceerd aan de sponsor. De sponsor zal hierover schriftelijk 
(per brief, fax of e-mail) worden bericht door TCM. 
 
Artikel 5: Overeenkomst niet exclusief 
5.1 TCM behoudt het recht om (soort)gelijke 
(sponsor)overeenkomsten te sluiten met) partijen dan de sponsor, 
tenzij schriftelijk (per brief, of e-mail) anders overeengekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6: Annulering/wijzigingen door sponsor 
6.1 Annulering en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk (per brief, 
of e-mail) aan TCM worden doorgegeven. 
6.2 Wanneer annulering wordt doorgegeven aan TCM tot vier 
maanden vóór de datum van een congres, symposium, studiedag, 
workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst 
of aangrenzende dienst of dienstverlening, heeft de sponsor recht op 
terugbetaling van het volledige aan TCM betaalde sponsorbedrag en 
worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. 
6.3 Wanneer annulering wordt doorgegeven aan TCM in de periode 
tussen vier en drie maanden vóór de datum van een congres, 
symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere 
zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening, is de 
sponsor 25% van het sponsorbedrag verschuldigd aan TCM. 
6.4 Wanneer annulering wordt doorgegeven aan TCM in de periode 
tussen drie en twee maanden vóór de datum van een congres, 
symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere 
zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening, is de 
sponsor 50% van het sponsorbedrag verschuldigd aan TCM. 
6.5 Wanneer annulering wordt doorgegeven aan TCM in de periode 
tussen twee en één maand vóór de datum van een congres, 
symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere 
zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening, is de 
sponsor 75% van het sponsorbedrag verschuldigd aan TCM. 
6.6 Wanneer annulering wordt doorgegeven aan TCM in de maand 
vóór de datum van een congres, symposium, studiedag, workshop, 
geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of 
aangrenzende dienst of dienstverlening, is de sponsor het gehele 
sponsorbedrag verschuldigd aan TCM. 
 
Artikel 7: Annulering/wijzigingen door TCM 
7.1 TCM is gerechtigd zonder opgave van reden een congres, 
symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere 
zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening op 
een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de sponsor het 
recht heeft zonder kosten te annuleren. De sponsor zal hierover 
schriftelijk (per brief, of e-mail) worden bericht door TCM. 
7.2 TCM is gerechtigd zonder opgave van reden een congres, 
symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere 
zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening te 
annuleren, in welk geval de sponsor recht heeft op terugbetaling van 
het volledige aan TCM betaalde sponsorbedrag. De sponsor zal 
hierover schriftelijk (per brief, of e-mail) worden bericht door TCM. 
7.3 Bij wijziging van datum of annulering van een congres, symposium, 
studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke 
bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening is TCM niet 
aansprakelijk voor eventueel geleden overige of vervolgschade. 
 
Artikel 8: CGR-richtlijnen 
8.1 Sponsor dient zich te houden aan de CGR-richtlijnen. Deze liggen 
bij TCM ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos 
toegezonden. Wanneer de sponsor zich niet houdt aan deze richtlijnen 
is deze zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kosten die hier 
eventueel uit voortvloeien. 
 


