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Info mail studiereis 2020 #5 

Huidige situatie studiereis 

We proberen er alles aan te doen om de reis door te laten gaan, het eerste belangrijke moment is 

het omboeken van de vluchten. De vluchten van Etihad moeten voor eind november worden 

omgeboekt, deze staan nu als reistegoed voor de groep bij ons tussenpersoon Bohemian Birds. We 

zijn ook met hen aan het overleggen over welk soort tickets we het beste kunnen nemen. We 

denken na over hoe het reisschema eruit komt te zien en of hier aanpassingen nodig zijn. 

Corona update Singapore en Australië 

Op dit moment is de situatie in zowel Singapore als Australië nog ver van optimaal. We houden de 

situatie goed in de gaten. In beide landen blijft het aantal nieuwe besmettingen gelukkig wel laag, 

maar zijn de regels nog streng. In Australië verschillen de situatie en de regels per staat. De staat 

Victoria is het hardst getroffen, hier is de stad Melbourne nog steeds in een lokale lockdown. Ook 

is het passeren van de grens tussen Victoria en New South Wales niet mogelijk en is het nog niet 

mogelijk om het land in te reizen. Singapore verlicht een aantal regels, ook is het mogelijk om vanaf 

een aantal landen onder strenge voorwaarden Singapore in te reizen, maar voorlopig geldt dit nog 

niet voor Europese landen. Reizigers moeten daarnaast bij het vliegen met Etihad en bij aankomst 

in Singapore een negatieve test kunnen overleggen en op locatie een verplichte test doen, waarbij 

in quarantaine op de uitslag moet worden gewacht. Meer informatie is te vinden op de website van 

Buitenlandse zaken: www.nederlandwereldwijd.nl. Over welke landen Singapore kunnen inreizen 

en onder welke voorwaarden, lees je meer op https://safetravel.ica.gov.sg/. 

Mogelijke scenario’s waar we nu naar kijken 

Op dit moment denken we na over mogelijke alternatieven voor de oorspronkelijke reis. Wij 

hebben een paar alternatieven bedacht en zijn benieuwd hoe de deelnemers hier tegenover staan.  

• Onderwijs op locatie, dit scenario is met name een optie zijn als er op locatie een 

quarantaineplicht is.  

• Het schrappen van een bestemming waardoor er reisdagen vrijkomen. Dit scheelt tijd, 

budget en neemt eventueel veiligheidsrisico’s in acht.  

Deelnemers participatie 

Wij zouden heel graag jouw mening horen om zo een beter beeld te krijgen van waar jij 

mogelijkheden ziet en waar niet. Daarom vragen we je om deze korte enquête in te  vullen voor 

uiterlijk 16 oktober. De enquête kun je digitaal invullen via de volgende link: 

https://forms.gle/KJ19NSSrFPH6EogX8.  

Verder is er een inspraakmoment gepland waar je mondeling met ons in gesprek kunt gaan. Dit 

moment zal plaatsvinden op 19 oktober om 19.30 via Discord: https://discord.gg/cTcUUVW. We 

hopen je hier te zien als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt! 
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Nareis boeken en doorgeven 

Zoals je weet staat de deadline voor het doorgeven van je nareis gepland op 20 november. Wij 

kunnen ons voorstellen dat gegeven de huidige situatie het op dit moment erg moeilijk is om 

nareisplannen te maken. Wij willen je adviseren om een zo goed mogelijke inschatting te maken 

hoe het coronavirus zich ontwikkelt op jouw potentiële nareisbestemming. Mocht je hierover 

vragen hebben dan kun je altijd even een appje naar Bjorn sturen of een mail naar 

src2021@concept.utwente.nl.  

Financiële plaatje 

Mochten de vliegtickets duurder gaan worden, hebben wij als reis een grote buffer, waardoor wij 

op dit moment geen problemen zien op financieel gebied.  

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. Ook kan het op 

dit moment zo zijn dat maatschappijen minder dekking geven in verband met Covid-19. 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.  

Website 

Wij willen deze nieuwsbrief graag afsluiten met iets positiefs, daarom willen we je vragen om een 

kijkje te nemen op de website. De website krijgt steeds meer vorm en ook vastgestelde excursies 

staan hierop. Onder de inlog kunnen je nog de voorgaande nieuwsbrieven vinden. De inlog voor 

deelnemers is: SkyHighDownUnder en de website is: https://studytourconcept.nl/for-

participants/  
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