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Eerste deelnemers activiteit 

Na de vakantie is het zo ver, en zal de eerste deelnemers activiteit plaats vinden op 8 januari om 

19.30 uur in BenedenPeil. Een kleine reminder: we willen graag dat je een presentatie geeft over 

wie je bent en hoe jouw ultieme dag eruit ziet, zodat iedereen elkaar beter leert kennen. Ook is het 

leuk om alvast te vertellen waar je heen zou willen gaan op nareis, dan kun je misschien tijdens de 

avond groepjes vormen samen met andere die dezelfde interesse hebben als jij. Deze presentatie 

van ongeveer 3 slides willen wij graag van jouw ontvangen vóór 6 januari. 

Deelnemers bijdrage en contract 

De deelnemersbijdrage voor de reis is vast gesteld op €1300. Betaling is mogelijk vier termijnen of 

in één keer. De deadlines voor deze termijnen staan in het deelnemers contract (zie bijlage). Mocht 

je verder nog vragen hebben over het deelnemerscontract dan horen wij dit graag. Wij zullen ervoor 

zorgen dat alle deelnemerscontracten op 8 januari klaar liggen, zodat je deze tijdens de eerste 

deelnemersacticiteit kunt ondertekenen.  

Verzekering reis + annulering 

De studiereis zorgt niet voor een reis- en annuleringsverzekering. Wij raden wel aan om deze voor 

jezelf af te sluiten. Het kan zijn dat je via je bank of zorgverzekeraar (of een andere instelling) al 

een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hebt. Check dit 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.   

(Indien je helemaal geen doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hebt raden wij je aan op 

tijd een verzekering uit te zoeken, en te kijken op welk moment je deze moet afsluiten) 

Nareis doorgeven deadline + persoonlijke gegevens 

Na ons programma van 3 weken reis zijn er nog 3 weken in kwartiel 1 over waarin je eventueel zelf 

na kunt reizen. Omdat wij de volledige reis (heen- en terugvluchten) aanbieden via een reisbureau 

willen wij vooraf weten wat jouw nareis plannen zijn. Daarom vragen wij jou om voor 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. Het voorbeeld hieronder geeft meer duidelijkheid over eventueel extra vliegkosten. 
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De reis die wij heen boeken is een groepstarief, de individuele nareis zal afhankelijk van jouw 

plannen verschillen. De terugreis moet daarbij wel in 1 keer geboekt worden, dus uit Singapore, 

Sydney of bijvoorbeeld Christchurch. Hieronder staan 3 voorbeeldscenario’s voor de terugvlucht: 

- Deelnemer vliegt terug uit Sydney volgens het basistarief. 

- Deelnemer vliegt terug uit Christchurch, betaalt het verschil met Sydney extra.  

De reis naar Christchurch is voor eigen kosten. 

- Deelnemer vliegt terug uit Singapore en krijgt het verschil met Sydney terug.  

De reis naar Singapore is voor eigen kosten. 

Naast het doorgeven van je nareis plannen hebben wij ook de volgende gegevens van jou nodig: 

- Voor- en achternaam, zoals deze op je paspoort staan (geen spelfouten!) 

- Geboortedatum 

- Paspoort scan 

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 zomer vakantie! 

Contract onderzoeken 

Wij hebben op dit moment al een mooie selectie van contract onderzoeken liggen. Wij zijn bezig 

met het koppelen van deelnemers aan onderzoeken. Mocht je nog niet zijn benaderd, niet getreurd, 

in het aankomende jaar zullen we contact met je opnemen, als wij denken dat een potentieel 

onderzoek bij jou past.   

Website 

Op dit moment is de website voor de studiereis online, en is er een extra inlog optie toegevoegd 

voor jou als deelnemer. De inlog hiervoor is SkyHighDownUnder . Neem vooral een kijkje, wij 

zorgen ervoor dat alle deelnemers informatie ook via deze inlog beschikbaar is. 


