
S.V. Fibonacci 
 Inschrijfformulier Studiereis Split 

Mei 2020 
 

Contactgegevens: 
 
Persoonlijke informatie: * 

Achternaam:  
Tussenvoegsels (geen afkortingen gebruiken):  
Voornaam:  
M/V:  
Geboortedatum:  

* Deze gegevens komen overeen met de gegevens uit jouw persoonlijke paspoort/ID (dus niet je 
roepnaam) 
 
Woongegevens: 

Woonplaats:  
Postcode:  
Straatnaam:  
Huisnummer:  

 
Persoonlijke contactgegevens: 

Mobiel: *  
Email:  

*  Zorg ervoor dat je hier het nummer invult van de telefoon die je meeneemt naar Split 
 
Lidmaatschap S.V. Fibonacci: 

Ik ben lid van S.V. Fibonacci: *  
* Bij 'Nee' geldt dit formulier tevens als inschrijfformulier voor S.V. Fibonacci en ga je akkoord met de 
volgende voorwaarden: 

- Hierbij machtig ik S.V. Fibonacci tot jaarlijkse afschrijving van het lidmaatschapsgeld wat 
€10,00 bedraagt. 

- Ik neem er kennis van dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juli 
van het voorgaande schooljaar. Indien er niet op tijd wordt opgezegd ben ik lid tot het 
volgende studiejaar eindigt en verplicht de betaling te voldoen.  

- Ik ga akkoord met de verwerking van de gegevens door S.V. Fibonacci. S.V. Fibonacci 
deelt deze gegevens niet met een derde partij. 

- Ik geef toestemming aan S.V. Fibonacci om gemaakte foto's te plaatsen op de site, in het 
lokaal en op de sociale mediapagina’s van S.V. Fibonacci. 

 
Het onderstaande is bij de prijs inbegrepen. 
- Slaapruimte met meerdere personen  
- Vliegreis (retour Nederland – Split, excl. ruimbagage) 
- Vervoer naar hostel van het vliegveld en terug 
- Toeristenbelasting 
- Activiteiten (incl. vervoer naar de activiteiten) 
- Eén avondmaaltijd 
- Informatieboekje 
- Super gezellige reisleiding 
 
  



Het onderstaande is niet bij de prijs inbegrepen. 
- Reisverzekering (wel verplicht!) 
- Reizen in Nederland van en naar het vliegveld 
- Ruimbagage vliegreis 
 
Ruimbagage: 
Mocht je voor de reis naar Split ruimbagage mee willen nemen in het vliegtuig, moet je ±€30 extra 
betalen voor 23 kg ruimbagage. Op dit moment mag je één stuk handbagage meenemen met een 
maximale afmeting van 24*40*55 cm (LxBxH).  Een handtas en/of laptoptas geldt ook als één stuk 
handbagage. Het totale gewicht mag maximaal 12 kg zijn. 
 
Geef hieronder je keuze aan: 

Ik wil ruimbagage meenemen (extra kosten ±€30)  
 
Het later opgeven van ruimbagage kan leiden tot extra kosten. Deze kosten zullen dan in zijn geheel 
naar jou worden verrekend. 
  
Belangrijke data: 
19 december 2019  Inschrijving geopend  
17 januari 2020  Inschrijving gesloten (17.00 uur) 
17 januari 2020  Deadline eerste termijn (23:59 uur) 
31 januari 2020  Deadline tweede termijn (23:59 uur) 
24 februari 2020 Deadline derde termijn (23:59 uur) 
20 mei 2020  Vertrekdatum  
25 mei 2020  Terugkeerdatum 
 
De studiereis bestaat dus uit zes dagen, hiervoor betaal je een totaalbedrag van €400,- (vierhonderd 
euro). Deze kosten zijn exclusief ruimbagage. De totale som dient overgemaakt te worden op het 
volgende rekeningnummer: 
NL45 RABO 0163 8001 38 ten name van S.V. Fibonacci.  
Vermeld bij “mededeling” je voor- en achternaam + Studiereis Split. 
 

Voorwaarden 
Bij deze verklaar ik het volgende: 

- Het totaalbedrag moet in maximaal drie termijnen worden overgemaakt. Voor het eerste 
termijn dient minimaal €150,- overgemaakt te worden op de bovenstaande rekening. Dit 
bedrag mag ook in minder termijnen betaald worden. 

- Het eerste termijn loopt tot 17 januari 2020 23:59 uur. 
- Het tweede termijn loopt tot 31 januari 2020 23:59 uur. 
- Vóór 24 februari 2020 23:59 dient het gehele bedrag overgemaakt te zijn naar het 

rekeningnummer van S.V. Fibonacci. 
- Het inschrijfformulier is volledig door mij ingevuld en via de mail ingeleverd vóór 17 

januari 17:00 2020. 
- Wanneer vóór 17 januari 2020 €150,- nog niet is betaald, ga ik akkoord met uitschrijving 

van de studiereis.  
- Bij afmelding na 17 januari 2020 ben ik verplicht om de annuleringskosten** aan S.V. 

Fibonacci te betalen. 
- Ik ben op de hoogte van de exclusiviteit van de reisverzekering, tijdens de reis ben ik in 

bezit van een reisverzekering.  
- Voor aanvang van februari 2020 heb ik een kopie van mijn reisverzekering en 

paspoort/ID opgestuurd naar het e-mailadres van de studiereis: 
studiereis@svfibonacci.nl. 

 
** Deze kosten zijn gebaseerd op de al te besteden kosten door S.V. Fibonacci en de mogelijk te 
moeten maken kosten door S.V. Fibonacci. 
  



Noodzakelijke informatie: 
 

Medicijn gebruik  
Allergieën  
Vegetarisch  
Overige bijzonderheden  

 
 
Contactpersoon bij geval van nood: 
 

 Naam Telefoonnummer 
Contactpersoon 1   
Contactpersoon 2   

 

Akkoord gaan aanmelding: 
Door middel van het inschrijfformulier in te vullen en dit, met een persoonlijk mailadres, op te sturen 
naar studiereis@svfibonacci.nl ga je akkoord met de inschrijving. Om je inschrijving definitief te 
maken moet de betaling aan S.V. Fibonacci voldaan zijn en moet je persoonlijk je handtekening 
afgegeven, vóór 18 januari 2020, bij één van de bestuursleden of commissieleden. De 
bestuursleden/commissieleden zijn te vinden in het Fibohok (lokaal: D1.031) op de eerste etage. 
 
Mocht je niet in staat zijn om vóór 18 januari 2020 je handtekening af te geven. Vul dan 'bijlage 1' in, 
in deze bijlage is het mogelijk je handtekening te zetten, en stuur deze bijlage op naar 
studiereis@svfibonacci.nl om ervoor te zorgen dat je inschrijving volledig is. 
 
 

 

 

 

Bijlage 1: 

Naam: Datum: Handtekening: 

 


