Info mail studiereis 2020 #2
Deelnemers bijdrage en contract
Zoals in het deelnemerscontract staat aangegeven moet er een bijdrage worden betaald voor
deelname aan de studiereis. Deze bijdrage bestaat uit €1300,- deelnemersbijdrage en €50,- borg.
Op vrijdag 29 februari staat de deadline voor de eerste termijn en bedraagt €375,-. Het is niet
verplicht om de betaling in 4 termijnen over te maken. Mocht je het hele bedrag liever in één keer
over willen maken, kan dat ook. In dat geval dien je uiterlijk 29 februari het bedrag van €1350,over te maken. De bijdrage moeten overgemaakt worden naar het volgende account:
IBAN: NL79 RABO 0396 7607 40
T.a.v.: Studievereniging ConcepT, Studiereis
Met de vermelding: Deelnemersbijdrage Termijn 1 [achternaam deelnemer]

Nareis doorgeven deadline + persoonlijke gegevens
Wij vragen je om uiterlijk 30 januari door te geven waarvandaan je zou willen terug vliegen. Indien
je geen nareis schema aan ons doorgeeft gaan wij ervan uit dat je rechtstreeks terug vliegt naar
Amsterdam op de laatste dag van onze reis. Je kunt er vanuit gaan dat de reis in Sydney uiterlijk
vrijdag 16 oktober eindigt. Wij hebben de bestemming waarvandaan je terugvliegt nodig, samen
met 1 gewenste datum. Geef eventueel aan of je flexibel bent en bereid bent 1 of 2 dagen eerder
of later te vliegen dan de genoemde datum. Let erop dat vluchten op vrijdag en in het weekend
duurder zijn, en de nieuwe module op maandag 9 november begint.
Het is mogelijk om een gedeelte van je terugreis op eigen initiatief te boeken, het verschil in kosten
wordt daarbij verrekend. Ook is het mogelijk om een tussenstop bij te boeken, ook dit zal extra
kosten geven die verrekend worden. Bij speciale wensen zullen we je later een voorstel sturen ter
goedkeuring van tijden etc.
Wij kunnen als groep geen terugvluchten boeken voor extra reizigers. Naar wens zullen wij zo snel
mogelijk vluchtinformatie geven zodat deelnemers eventueel extra tickets kunnen boeken.
Naast het doorgeven van je nareis plannen hebben wij ook de volgende gegevens van jou nodig:
-

Scan van je identiteitskaart of, bij voorkeur, paspoort (zorg ervoor dat je op termijn een
paspoort aanschaft, mocht je deze nog niet hebben).

Informatie identiteitskaart en paspoort scans
Vooralsnog hebben wij een scan van je paspoort of identiteitskaart nodig voor je gegevens. Pas in
een later stadium worden de tickets gekoppeld aan deelnemers, vandaar dat een identiteitskaart
vooralsnog volstaat. Enkele bedrijven vragen voor een excursie ter plekke ook om een scan, in
verband met veiligheidscontroles op bijvoorbeeld bouwplaatsen. Mocht je hier bezwaar tegen
hebben, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten.
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Start onderwijs programma 24 aug
Ook bij deze studiereis start het onderwijs programma een week eerder dan het reguliere
collegejaar. Wij beginnen dus op 24 augustus met het programma. Houd hier dus rekening mee
tijdens het boeken van een vakantie in de zomervakantie!

Docenten
De docenten voor de studiereis zijn bekend. Naar Singapore zullen Leentje Volker en Tom Thomas
meegaan. Denie Augustijn en Leon olde Scholtenhuis gaan mee naar Australië.

Verzekering reis + annulering
Ter herinnering, zoals eerder aangegeven zorgt de studiereiscommissie niet voor een reis- en
annuleringsverzekering. Wij raden aan om deze voor jezelf of met een groep af te sluiten. Het kan
zijn dat je via je bank, zorgverzekeraar of andere instelling al een doorlopende reis- en/of
annuleringsverzekering hebt. Check dit en bijbehorende voorwaarden alvast, zodat je niet voor
verrassingen komt te staan. Een annuleringsverzekering kan aanvullend op je reisverzekering
worden aangevraagd wanneer je geen doorlopende annuleringsverzekering hebt. De voorwaarden
voor het aanvragen van een annuleringsverzekering verschillen per verzekeraar, de uiterlijke datum
van aanvragen kan verschillen van twee weken na boeken tot kort voor vertrek. Het moment van
boeken zal waarschijnlijk midden februari zijn.
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