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IDENTITEITSGEGEVENS 
Neem deze gegevens LETTERLIJK over van je reisdocument! 

Voornamen 

Achternaam 

Geboortedatum                                    ☐ M  ☐ V 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Reisdocument         ☐ Identiteitskaart  ☐ Paspoort 

Documentnummer 

Datum van afgifte 

Geldig tot 

 

STUDIEGEGEVENS 

Opleiding 

Jaar aanvang studie 

Studentnummer 

Vestiging   ☐ Den Haag  ☐ Zoetermeer  ☐ Leiden 

Afgestudeerd                                  ☐ Ja  ☐ Nee 

 

REISGEGEVENS 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer nood 

E-mailadres 

 

 

Kledingmaat           ☐ S  ☐ M  ☐ L  ☐ XL  ☐ XXL 

SIM-lid                     ☐ Ja (€ 369)  ☐ Nee (€ 379) 

Ruimbagage à 23kg is inbegrepen. 

 

 

 

 

AKKOORD 

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan zich in te 

schrijven als deelnemer aan de studiereis naar Barcelona, 

Spanje van 22 tot en met 29 oktober 2022. Tevens 

verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de 

algemene voorwaarden (zie achterzijde). 

Plaats 

Datum 

Handtekening deelnemer 

 

 

 

Handtekening ouder/voogd* 

 

 

 

* Alleen verplicht indien deelnemer minderjarig is.  
 

 

BETALINGSMETHODE 
 

☐ iDEAL-verzoek  (uiterlijk 1 september 2022) 

☐ Incasso in 1 termijn (25 augustus 2022) 

☐ Incasso in 2 termijnen (25 juli 2022 en 25 aug 2022) 
 

 

 
 

MACHTIGING (INDIEN INCASSO) 

Studievereniging voor ICT & Media 

Johanna Westerdijkplein 75 

2521 EN Den Haag 

Incassant-ID: NL32ZZZ272917060000 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 

aan de Studievereniging voor ICT & Media om via een 

herhaaldelijke SEPA-machtiging incasso-opdrachten naar 

uw bank te sturen, om het benoemde bedrag in de 

geselecteerde termijnen van uw rekening af te schrijven. 

De terugboekingstermijn bij een onterechte incasso 

bedraagt 4 weken.  

Rekeninghouder 

IBAN   N L 0 0  X X X X  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Handtekening rekeninghouder 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Algemeen 

1. De verschuldigde reissom dient door ondergetekende volledig en tijdig betaald te worden aan de 

Studievereniging voor ICT & Media. Indien dit niet mogelijk is binnen de gestelde incassotermijnen, 

dient de deelnemer persoonlijk contact op te nemen met de penningmeester van Studievereniging 

voor ICT & Media om een betalingsregeling te treffen. Indien de deelnemer verzaakt om het 

verschuldigde bedrag tijdig over te maken, wordt er in samenwerking met de deelnemer een 

gepaste betalingsregeling getroffen. Indien er geen regeling getroffen of voldaan kan worden, 

wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. 

2. Dit formulier dient door ondergetekende te worden ingeleverd in Slinger 6.41 of DIF 2.89 bij een lid 

van de Taskforce Studiereis. Bij expliciete toestemming van de Taskforce Studiereis mag een 

digitale fotokopie van dit formulier worden gestuurd naar de Taskforce Studiereis. 

3. Ondergetekende krijgt het volgende aangeboden door de Studievereniging voor ICT & Media: 

- Retourvlucht Schiphol, Nederland - Barcelona, Spanje; 

- Zeven overnachtingen in Barcelona, Spanje; 

- Programma voor tijdens het verblijf. 

 

2. Reisverzekering 

1. Ondergetekende dient tijdens de aangegeven periode in het bezit te zijn van een reisverzekering. 

2. De Studievereniging voor ICT & Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van 

schade dan ook geleden door ondergetekende. 

 

3. Annulering 

1. Indien ondergetekende deze overeenkomst wil verbreken, dient ondergetekende een vervangende 

deelnemer aan te leveren vóór 1 september 2022 en enige en alle administratiekosten te voldoen 

die voortkomen als gevolg. De kosten van de reissom komen in dit geval te liggen bij de 

vervangende deelnemer. 

2. Indien geen vervangende deelnemer wordt aangeleverd vóór 1 september 2022, is ondergetekende 

nog steeds de volledige reissom verschuldigd aan de Studievereniging voor ICT & Media. 

3. De Studievereniging voor ICT & Media kan de reis te allen tijde annuleren. Indien de reissom al is 

voldaan door ondergetekende, boekt de Studievereniging voor ICT & Media de reissom terug aan 

ondergetekende. 

 

4. Programma 

1. De Studievereniging voor ICT & Media behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen in het 

programma aan te brengen. 

2. Ondergetekende is verantwoordelijk voor het naleven van het door de Studievereniging voor ICT & 

Media opgestelde programma. 

 

5. Overige bepalingen 

1. Ondergetekende dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. 

2. Ondergetekende dient dit reisdocument op zijn persoon te hebben gedurende de gehele reis. 

3. Ondergetekende is verantwoordelijk voor het te allen tijde voldoen aan de identiteitsplicht. 

4. Ondergetekende dient in de periode van de reis ingeschreven te staan voor een opleiding van de 

Faculteit IT & Design van De Haagse Hogeschool, de opleiding Informatica van de Hogeschool 

Leiden, of afgestudeerd te zijn van een van de eerdergenoemde opleidingen. 

5. Indien ondergetekende zich uitschrijft van de opleiding, dient ondergetekende dit zo spoedig 

mogelijk te melden aan de Taskforce Studiereis. Tevens volgt de annulering van de reis voor 

ondergetekende, zonder het vervallen van de betalingsverplichtingen. 

6. Bij uitzondering mag Taskforce Studiereis bepalen af te zien van bepaling 5.4 & 5.5. 


