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Sponsorovereenkomsten met GOs / 

derden die door GOs zijn 

aangewezen om evenementen te 

organiseren

Registratiekosten Reis- en verblijfskosten Kosten

Verwante kosten waarvan is 

overeengekomen dat zij in de 

kosten voor diensten en advies 

worden meegenomen, waaronder 

reis- en verblijskosten

N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 Optioneel

N/A N/A 0 0 0 0 N/A

N/A N/A 0% 0% 0% 0% N/A

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Optioneel

0 0 0 0 0 0 N/A

0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A

173,477.49

Data vrijgave formulier (Valuta EUR)

2020 HCP/HCO Disclosure

Pubicatiedaum: 30/06/2021

Volledige naam

MPs: Stad waar de hoofdvestiging 

van de praktijk zich bevindt

GOs: Stad waar registratie plaats 

heeft gevonden

Land waar de hoofdvestiging van de 

praktijk zich bevindt

Adres van de hoofdvestiging van de 

praktijk

Unieke land identificatiecode 

(OPTIONEEL)
Donaties en beurzen aan HCOs

Bijdragen aan kosten van evenementen Kosten voor diensten en advies

TOTAAL

(OPTIONEEL)
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Individueel benoemde vrijgave - een regel per HCP (d.w.z.: alle gedurende een jaar voor een aan een idnividuele HCP overgedragen waarde wordt opgeteld. Specificatie moet indien van toepassing door de individuele ontvanger of authoriteiten kunnen worden geraadpleegd 

Overig, niet in bovenstaande begrepen - informatie die om juridische redenen niet per individu kan worden vrijgegeven 

Gesaldeerd bedrag dat toegeschreven kan worden aan waardeoverdracht aan betreffende ontvangers

Aantal ontvangers in gesaldeerde vrijgave begrepen

% van de ontvangers dat inbegrepen is in de gesaldeerde vrijgave voor alle ontvangers
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AGGREGAAT BEKENDMAKING

Waardeoverdrachten voor onderzoek en ontwikkeling zoals gedefinieerd
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Individueel benoemde vrijgave - een regel per HCO (d.w.z.: alle gedurende een jaar voor een aan een idnividuele HCO overgedragen waarde wordt opgeteld. Specificatie moet indien van toepassing door de individuele ontvanger of authoriteiten kunnen worden geraadpleegd 

Overig, niet in bovenstaande begrepen - informatie die om juridische redenen niet per individu kan worden vrijgegeven 

Gesaldeerd bedrag dat toegeschreven kan worden aan waardeoverdracht aan betreffende ontvangers

Aantal ontvangers in gesaldeerde vrijgave begrepen

% van de ontvangers dat inbegrepen is in de gesaldeerde vrijgave voor alle ontvangers


