
Studiereis der S.V. Fibonacci naar Lissabon 
 

S.V. Fibonacci 
Rotterdamseweg 137 

2628 AL Delft 
studiereis@svfibonacci.nl 

 

Uw gegevens 
 

Achternaam*  

Tussenvoegsel(s)*  

Voornaam  

Initialen*  

Geslacht (M/V)*  

Geboortedatum 
(dd/mm/jjjj)* 

 

BSN-nummer*  

 

Woonplaats  

Postcode  

Straatnaam  

Huisnummer  

 

Mobiele nummer  

E-mail adres  

IBAN-nummer & tnv  

 

Vink een van de onderstaande aan: 
 

Ik betaal het volledige bedrag in een keer  

Ik betaal het totale bedrag in de later genoemde termijnen 
 



Contactgegevens in geval van nood 

 

 Naam: Mobiele nummer: 

Contactpersoon 1   

Contactpersoon 2   

 

 

Noodzakelijke informatie 
Haal door wat niet van toepassing is en vul aan: 

Gebruik medicijnen Nee / Ja, namelijk: 

Allergieën Nee / Ja, namelijk: 

Vegetarisch Nee / Ja / Anders, namelijk: 

Overige bijzonderheden  

 

Bagage 
Kruis aan wat voor bagage u mee wilt nemen en omcirkel de hoeveelheden, indien van toepassing. 

In de prijs is de heen-  en terugreis inbegrepen. 

Handbagage ( gratis, 20cm x 25cm x 40cm) 

Koffer 10kg ( €16,- p/s , 55cm x 20cm x 40cm), aantal: 1  2  3 

Koffer 20kg ( €50,- p/s , 55cm x 20cm x 40cm), aantal: 1  2  3 

Ook kunt u er voor kiezen om later zelf uw koffers in te checken. Dit gebeurt wel tegen een hogere 

prijs dan de bovengenoemde prijzen. 

  

Hierbij is tussen _____________________________ (hierna te noemen ‘ondertekende’), S.V. 

Fibonacci (hierna te noemen ‘vereniging’) en de leden van de Reiscommissie der S.V. Fibonacci 

(hierna te noemen ‘reisleiding’**) het volgende overeengekomen: 

  



Artikel 1. Aard en inhoud 
1a. De vereniging zal een reis verzorgen voor de ondertekende. Hiervoor wordt de vergoeding van 

€375 incl. BTW afgesproken. Zegge en schrijve driehonderdvijfenzeventig.  

1b. De vereniging behoudt zich het recht voor om deze samenwerking in- en extern te noemen voor, 

tijdens en na de overeengekomen duur van deze overeenkomst. 

1c. De ondertekende heeft recht op de volgende onderdelen: 
- Slaapruimte in Lissabon 
- Busreis naar Brussel 
- Vliegreis van en naar Lissabon 
- Toeristenbelasting 
- Dagelijks ontbijt 
- Dagelijkse door de vereniging georganiseerde activiteiten 
- Informatieboekje 
- Reisleiding 

 

 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst gaat in op ____________________ (Datum van ondertekening) tot en met 

28/04/2019. 

 

Artikel 3. Betaling 
3a. De betaling geschied per bank richting de opgegeven gegevens. 

3b. Het bedrag mag in twee losse termijnen betaald worden. De termijnen zijn respectievelijk 

21/12/2018 23:59u en 31/01/2018 23:59u en zijn respectievelijk €200 (+ de bagagekosten) en €175 

3c. Het totale bedrag voor de ondertekende die in een keer betaalt, moet voor 21/12/2018 23:59u 

zijn overgemaakt naar het rekeningnummer van de vereniging. 

3d. Het bovengenoemde bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer: 
NL45 RABO 0163 8001 38 t.n.v. S.V. Fibonacci 

3e. Mocht de ondertekende de gekozen termijnbetaling niet halen, heeft de vereniging het recht om 

een incasso-opdracht aan te maken ter grootte van het bedrag van het desbetreffende termijn. 

 

Artikel 4. Wetregeling 
4a. De ondertekende geeft de vereniging alle rechten tot het delen van de op de reis genomen foto’s 

en filmpjes. Deze regel volgt alle regels zoals beschreven in de AVG-wet. 

4b. Zodra de ondertekende bezwaar heeft bij een foto / filmpje die door de vereniging is 

gepubliceerd, kan hij / zij bezwaar in dienen bij de reisleiding. Mits er geldige redenen genoemd 

worden, kan dit leiden tot verwijdering van het bestand. 

  



Artikel 5. Algemene bepalingen 
5a. Het inschrijfformulier is volledig door de ondertekende ingevuld en fysiek ingeleverd bij de 

reisleiding of het 8e Bestuur der S.V. Fibonacci voor 20/12/2018 18:00u. 

5b. De vereniging behoudt het recht tot uitschrijving van de ondertekende wanneer het eerste 

termijn niet voor 21/12/2018 23:59u betaald is. 

5c. Bij afmelding na 20/12/2018 18:00u is de ondertekende verplicht de annuleringskosten te 

vergoeden, waarvan het bedrag later wordt bepaald door de vereniging. 

5d. De ondertekende moet voor aanvang 20/12/2018 18:00u een kopie van zijn / haar paspoort / ID 

hebben ingeleverd 

5e. De ondertekende en de vereniging kunnen op geen enkele wijze toezeggingen doen voor of 

namens elkaar. 

5f. De ondertekende is aansprakelijk voor elke vorm van schade die door hem / haar is aangericht. 

Hieronder valt onder andere het bedrag van de borg. 

5g. De ondertekende is lid bij de studievereniging S.V. Fibonacci. Mocht dit niet het geval zijn, geldt 

dit formulier tevens als inschrijfformulier voor de vereniging. Het bedrag wat hier aan vast zit, staat 

gelijk aan €10,-. De ondertekende geeft hierbij toestemming voor het aanmaken van een incasso-

opdracht die hij / zij zal ontvangen van de Penningmeester der S.V. Fibonacci. 

5h. Eventuele onduidelijkheden in dit formulier dienen te worden gemeld voorafgaand aan het 

inleveren van het formulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   De gegevens komen overeen met de gegevens op de paspoort van de ondertekende 
** De leden van de Reiscommissie der S.V. Fibonacci, de reisleiding, zijn leden van S.V. Fibonacci. Zij 
hebben tijdens dit evenement rechten gekregen van het 8e bestuur der S.V. Fibonacci en behoren 
onder de ‘vereniging’. 



Ik ga akkoord met de hierboven genoemde artikelen en neem er kennis van dat ik actief 
teken voor het deelnemen aan de AVG-wet. 

 

 
Gegevens ondertekende      

Naam:  _________________________     

Datum:  _________________________   

Plaats:   _________________________   

 

Handtekening: _________________________   


