
Algemene Voorwaarden Studiereis Klipper boot 

Ondergetekenden: 
De Vereniging van Studenten in de Pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en Universitaire 
Pabo te Amsterdam (Comenius) en 

 ...........................................................................................................................(hierna te noemen deelnemer) 
overwegende dat: 

●        Comenius organiseert een studiereis op een klipper boot 
●        Deze studiereis zal plaatsvinden tussen 5 april en 9 april 2021 
●        De deelnemer wenst deel te nemen aan deze studiereis.  

komen als volgt overeen: 

Artikel 1 Voorwaarden 

De voorwaarden voor deelname van de deelnemer zijn: 

a.                   Het ondertekenen van dit contract door zowel de organisatie als de deelnemer. 
b.                   Het nakomen van alle uit de ondertekening van dit contract voortvloeiende verplichtingen. 

Met inachtneming van de voorwaarden voor deelneming heeft de deelnemer recht op deelname aan de 
studiereis zoals hiervoor genoemd. 

 Artikel 2 Deelnemersbijdrage 

1. De deelnemer betaalt voor 28 februari 2021, 100 euro van het totaalbedrag. 
2. Het resterende bedrag dient voor 28 maart 2021. 
3. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel door de 

deelnemer kan na besluit van de organisatie onverwijld leiden tot uitsluiting van de studiereis. De hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. 

4. In de deelnemersbijdrage zijn tenminste inbegrepen de kosten van al het vervoer binnen het 
reisprogramma van de studiereis, alle overnachtingen tijdens de studiereis, en de kosten van deelname 
aan enkele excursies. 

Artikel 3 Reisdocumenten 

1. De deelnemer dient te zorgen voor de benodigde reisdocumenten voor zover deze niet door de 
organisatie verstrekt worden, zoals de studenten- /ISIC kaart.  

2. Indien de deelnemer de reis niet geheel kan maken wegens gemis van een reisdocument komt zulks 
met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de betreffende deelnemer. 

3. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de gehele reis in bezit te zijn van de benodigde 
reisdocumenten. 

4. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het feit dat een deelnemer 
geen of geen afdoende reisverzekering heeft afgesloten. 

 

Paraaf Deelnemer: Paraaf Bestuurslid 1:  

 

Paraaf Bestuurslid 2: 

 



Artikel 4 Ontbinding 

Indien Comenius besluit dat de studiereis geen doorgang zal vinden dient zij dit onverwijld mede te delen aan de 
deelnemers met opgave van reden. Dit contract geldt dan als ontbonden en de reeds aan de organisatie 
toevertrouwde gelden zullen, onder aftrek van de reeds gemaakte kosten, aan de deelnemer worden 
terugbetaald. 

Artikel 5 Wijziging reis- en excursieprogramma 

De organisatie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het reisprogramma en het 
excursieprogramma. 

 Artikel 6 Aanwijzingen van de organisatie 

1. Gedurende de reis is de organisatie bevoegd aanwijzingen te geven en beslissingen te nemen, 
waaronder beslissingen ten aanzien van het al dan niet voortzetten van de studiereis in zijn geheel of 
door een of meerdere deelnemers persoonlijk. 

2. Wanneer de deelnemer de aanwijzingen van de organisatie niet naleeft, overlast veroorzaakt of 
anderszins in strijd handelt met de wet en/of met de openbare orde en/of hetgeen in deze overeenkomst 
is bepaald, kan de organisatie besluiten de deelnemer uit te sluiten van de studiereis of het voortzetten 
van de studiereis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende 
deelnemer. 

3. Indien een deelnemer drugs nuttigt of meeneemt tijdens de reis zal de deelnemer uitgesloten worden 
van de studiereis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van die deelnemer. 

4. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar eigen gedragingen. 

Artikel 7 Onvoorzien 

1. Indien na afloop van de studiereis blijkt dat de kosten van het organiseren van de studiereis lager 
uitvallen dan de baten, besluit de organisatie welke bedragen er naar de deelnemers zullen worden 
overgemaakt. In ieder geval zal restitutie van alle gelden (het verschil van de baten en kosten) worden 
overwogen mits dit verschil meer dan €10 per deelnemer bedraagt. 

2. Indien door een of meerdere onvoorziene oorzaken de kosten van het organiseren van de studiereis 
hoger uitvallen dan de baten, kan de organisatie besluiten een extra verplichte deelnemersbijdrage van 
maximaal €30 te vragen.  

Artikel 8 Overmacht 

1. Indien een deelnemer afziet van deelname aan de studiereis dan wel van deelname wordt uitgesloten, 
dan heeft hij of zij geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en kan hij of zij aansprakelijk 
gesteld worden voor alle daaruit voortvloeiende kosten. 

2. Deelname aan de studiereis is voor eigen rekening en eigen risico. 

Artikel 9 COVID-19 

1. Mocht de reis niet door kunnen/mogen gaan in verband met COVID-19, krijgt de deelnemer zijn of haar 
geld zoveel mogelijk terug.  

2. Heeft de deelnemer zelf last van COVID-19 gerelateerde klachten dan kan de deelnemer helaas niet 
deelnemen aan de reis. Ook dan zullen de reeds aan de organisatie toevertrouwde gelden, onder aftrek 
van de reeds gemaakte kosten, aan de deelnemer worden terugbetaald. 

 

Paraaf Deelnemer: Paraaf Bestuurslid 1:  

 

Paraaf Bestuurslid 2: 



Artikel 10 Overige bepalingen 

Het niet nakomen van de in dit contract genoemde verplichtingen door de deelnemer kan leiden tot uitsluiting van 
deelname aan de studiereis. 

Artikel 11 Gevallen waarin dit contract niet voorziet  

In gevallen waarin dit contract niet voorziet, beslist de organisatie. 

Artikel 12 Beeldmateriaal 

1. Door onderstaande aan te vinken, ga ik er mee akkoord dat tijdens de reis beeldmateriaal van mij 
gemaakt kan worden en dat dit gebruikt mag worden door Comenius voor promotiedoeleinden via de 
kanalen van de vereniging.  

2. Deelnemers behouden altijd het recht om eventueel gemaakt beeldmateriaal van zichzelf te laten 
verwijderen. 

[ ] Ik ga akkoord 

Aldus in tweevoud opgemaakt  

Datum: 

Naam Bestuurslid 1 Comenius Handtekening Bestuurslid 1 Comenius: 

 

Naam:  .................................................................. 

 

Naam Bestuurslid 2 Comenius Handtekening Bestuurslid 2 Comenius: 

 

Naam:  ................................................................... 

 

Naam Deelnemer: Handtekening Deelnemer: 

 

Naam:  ................................................................... 

 


