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Hoe inschrijven?
VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vindt U hieronder in tabel 1.
Bent U nog geen VFB-lid, maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod 
‘Lidmaatschap +  congresdeelname,’ zie tabel 2.

Tabel 1 Inschrijving voor VFB-leden en hun familie

* Prijs per clublid mits globale inschrijving van minstens 3 leden. Clubs die 5 of meer leden inschrijven  
krijgen een gratis inkomkaart.

** Aanbod geldig voor lid +  inwonende partner of inwonende zoon of dochter. Tarief is voor 2 personen.  
Voor 3 personen met voorinschrijving bedraagt het tarief 82 euro.

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten moet u zich eerst aanmelden 
op de website met uw emailadres en wachtwoord.

Na inschrijving krijgt u een e-mail met betalingsinstructies.

Heeft u geen internet, schrijf dan het juiste bedrag over naar rekening BE76 4037 0652 1195 van VFB met ver-
melding ‘Happening’.

Tabel 2 Gecombineerd aanbod voor niet VFB-leden

U schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of u schrijft het juiste bedrag over naar BE76 4037 0652 
1195 met vermelding ‘nieuw lid +  Happening’.

Noot: Ook bij VFB is de technologische evolutie duidelijk zichtbaar. Vanaf deze editie werken we met een elek-
tronisch ticket systeem. Na betaling en verwerking in onze boekhouding, ontvangt u een elektronisch ticket 
per e-mail. Dit e-ticket geldt als uw toegangskaart. Print dit ticket dan ook af en breng het zaterdag de 25ste 
mee. Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna u een polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

Gratis Miko koffie gans de dag. Gratis parking, vestiaire en receptie.

Inschrijving Bedrag Online Overschrijving
VFB-leden 30 euro ja ja
VFB-studenten < 25 jaar 12 euro  ja ja
VFB-clubs minimum 3 leden * 27 euro ja ja
VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja
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Formule 1 jaar lid + deelname Happening op 25 maart 2017 Inschrijving via
Volwassene 80 euro online of overschrijving
Studenten < 25 jaar 25 euro online of overschrijving
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