
Belangrijke informatie over inschrijven 
NIBI-conferentie 12/13 januari 2018  

Biologie voor de toekomst 
 
Let op! Inschrijfprocedure gewijzigd 
NIBI-leden hebben voorrang! De inschrijving van de NIBI-conferentie start alleen voor NIBI-
leden op maandag 20 november om 16:00 uur. Mocht de conferentie dan nog niet 
uitverkocht zijn, dan wordt de inschrijving vanaf woensdag 22 november om 16:00 uur ook 
opengesteld voor niet NIBI-leden. We checken de volgende dag of je wel echt NIBI-lid bent. 
De workshopkeuzen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld, het is dan ook goed mogelijk dat je 
niet alleen maar workshops toebedeeld krijgt maar ook lezingen. Er is plek voor 650 
inschrijvingen. Zijn de 650 inschrijvingen bereikt, dan is er nog plek voor 80 personen op een 
wachtlijst. 
Kom je vrijdag en zaterdag? Er zijn in de Werelt niet genoeg slaapplekken dus worden er ook 
nog externe hotels ingezet. De hotelindeling gaat op volgorde van inschrijving.  
Na inschrijving versturen wij een factuur naar het door u opgegeven factuuradres. Geef, als 
dat in uw organisatie nodig is, bij uw inschrijving direct een eventuele opdracht code en het 
facturerings e-mailadres door. Wij verwachten dat de factuur is voldaan voor aanvang van 
de conferentie. Er geldt een bedenkperiode van 10 werkdagen na inschrijving. 

 
Annuleringsvoorwaarden 
Tot 10 december kun je zonder kosten annuleren, daarna wordt tot 7 werkdagen voor de 
conferentie bij annulering de helft van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Vanaf 7 
werkdagen voor de conferentie ben je het gehele bedrag verschuldigd. Je kunt je overigens 
tot op de dag van de conferentie zelf, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een 
collega.  

 
 



 

 

NIBI-leden conferentievoordeel op een rij 

• Inschrijving geopend voor NIBI-leden en pas daarna voor niet-leden. 

• NIBI-leden krijgen een educatief cadeau ter waarde van 40 euro. Dit jaar een 

starterset Escape the classroom.  

De makkelijkste manier om te checken of je NIBI-lid bent is als je Bionieuws thuis ontvangt. 

Het NIBI-lidmaatschap moet persoonlijk op jouw eigen naam staan en niet op naam van de 

school. Lid worden? Surf naar https: //leden.nibi.nl/register en schrijf je alsnog in.  

Deze conferentie is gevalideerd door Registerleraar.nl onder: 

vrijdag 12 januari    - 10 RU - met registratienummer p8xVid4Vhs 

zaterdag 13 januari   -   3 RU - met registratienummer r2bOCSwdfp 

http://www.escapetheclassroom.nl/
https://leden.nibi.nl/register
http://www.registerleraar.nl/

