
 

 

   

 

 

Inschrijvingsgeld (inclusief koffiepauzes en middagmaal) 

zaterdag + zondag assistenten* en röntgenlaboranten: € 100 
 radiologen:  € 300 

zaterdag alleen assistenten* en röntgenlaboranten: € 80 
 radiologen: € 200 

zondag alleen assistenten* en röntgenlaboranten: € 30 
 radiologen: € 100 

* Gelieve een bewijs van assistentschap te bezorgen aan mevr. Monika Philips: 
   Monika.Philips@uzleuven.be – fax: 016/34 37 69 

 

******************************************************************************************* 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
8e Senologisch Symposium 

26-27 mei 2018, Oostduinkerke 
 

 

  assistent  röntgenlaborant  radioloog  
 

Naam:  .......................................................................................................................................... 

Voornaam:  .......................................................................................................................................... 

Werkadres:  .......................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................... 

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

schrijft zich in voor het 8e senologisch symposium op:    zaterdag + zondag  

  zaterdag   

  zondag 
 

en stort het bedrag van € ….......... op rekeningnummer BE43 4320 0172 2101 (BIC: KREDBEBB) van de 
dienst radiologie, UZ Leuven met gestructureerde mededeling +++971/8900/20950 +++ 
 

Gelieve dit inschrijvingsformulier te sturen naar: 
UZ Leuven, secretariaat radiologie, tav Monika Philips, Herestraat 49, 3000 Leuven 
Monika.Philips@uzleuven.be – fax: 016/34 37 69 
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Overnachting / gastronomisch diner 

RECHTSTREEKS TE RESERVEREN BIJ “TER HELME” 

 
Overnachting (ontbijtbuffet inbegrepen) 

Prijs per kamer: 

 één overnachting in een single kamer: € 70  
(= prijs voor 1 persoon voor 1 nacht met ontbijtbuffet) 

 één overnachting in een tweepersoonskamer: € 112 
(= prijs voor 2 personen voor 1 nacht met ontbijtbuffet) 

 twee overnachtingen in een single kamer: € 124 
(= prijs voor 1 persoon voor 2 nachten met ontbijtbuffet) 

 twee overnachtingen in een tweepersoonskamer: € 196 
(= prijs voor 2 personen voor 2 nachten met ontbijtbuffet) 

 
 
Gastronomisch diner (zaterdag 26 mei): € 80 per persoon (aperitief – wijn – koffie inbegrepen) 
 
 

 

Voor reservatie van overnachting(en) en/of het gastronomisch diner, vragen wij u rechtstreeks 

contact op te nemen met het vakantiedomein “Ter Helme”: 

tel: 058/23 45 02 – fax: 058/23 26 54 – e-mail: terhelme@terhelme.be 

Referentie: symposium 26-27 mei 2018 
 

 

Voor meer inlichtingen kan u mevr. Monika Philips contacteren: 

tel: 016/34 77 66 – e-mail: Monika.Philips@uzleuven.be 
 

 

Met vriendelijke groeten 

Mede namens het mammografieteam van UZ Leuven 
prof C Van Ongeval  dr M Keupers  dr S Postema  dr R Prevos 
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