
Verklaring deelname Grote Reis 2022 

 

Ondergetekende student verklaart mee te gaan op de buitenlandse studiereis georganiseerd 
door de Grote Reis commissie namens S.G. “William Froude”.  
 

Deze overeenkomst zal ingaan op 31 oktober 2021. Hierbij worden de volgende punten 
overeengekomen: 
 

1. De studiereis zal gaan naar de regio Singapore, Zuid-Korea en Vietnam (De 
commissie behoudt zich het recht om eventuele aanpassingen te maken in de te bezoeken 
landen, mocht dit (bijvoorbeeld door Corona) noodzakelijk zijn.) 
 

 

2. De studiereis zal tussen 16 juli 2022 en 17 augustus 2022 plaatsvinden en 18 tot 26 
dagen in beslag nemen. Er wordt rekening gehouden met de herkansingsperiode van de TU 
Delft. 
 

 

3. De kosten zijn inclusief de kosten voor de vluchten, vervoer op de bestemming, 
overnachtingen en drie maaltijden per dag, exclusief eventueel andere kosten. 
 

 

4. Indien ondergetekende student heeft voldaan aan alle inschrijfeisen en volgens de 
gestelde regels is geselecteerd, is ondergetekende rechtsgeldig ingeschreven voor 
deelname.  
 

 

5. Wanneer ondergetekende niet door de selectieprocedure heen komt en zo geen 
toestemming heeft tot deelname vervalt dit contract en kunnen er van beide kanten geen 
rechten of plichten aan ontleend worden.  
 

 

6. Ondergetekende student verklaart dat hij/zij het reisbedrag, de vastgestelde reissom 
van 2500 euro, voor 1 maart 2022 zal voldoen aan het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
“William Froude”.  
 

 

7. De plicht tot betalen genoemd in punt 6 vervalt indien er voor 1 maart 2022 een 
contract overlegd kan worden waarin op enige andere wijze is opgenomen dat bovenstaand 
bedrag zal worden voldaan voor 1 maart 2022. 
 

 

8. Bij een eventuele uitschrijving c.q. annulering door ondergetekende is 
ondergetekende in ieder geval gehouden de reeds gemaakte en de daardoor ontstane 
kosten zoals, o.a. maar niet uitsluitend verband houdende met, omboeking en annulering te 
vergoeden.  
 

 



9. Indien middels een contract tussen deelnemer en commissie kan worden 
aangetoond dat reeds gemaakte kosten gedekt zullen worden, vervalt de verplichting 
beschreven in artikel 8.  
 

 

10. Het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering is de verantwoordelijkheid 
van de deelnemer zelf. De annuleringsverzekering heeft enkel effect voor zover de reis niet 
bekostigd wordt door middel van subsidie of fondsen. 
 

 

11. Indien de reis bekostigd wordt door middel van subsidie of fondsen, kan er geen 
restitutie aan de deelnemer plaatsvinden in het geval van annulering c.q. uitschrijving van 
de reis.  
 

 

12. Aan het einde van de reis vindt er geen restitutie plaats van zelf ingelegd geld. De 
commissie zal in overleg met de ALV een juiste bestemming zoeken voor het geld. 
 

 

13. Indien vanwege complicaties rondom het coronavirus de reis (gedeeltelijk) niet kan 
plaatsvinden behoudt de commissie zich het recht ten allen tijden de reis in te korten of te 
annuleren zonder dat zij tot schadevergoeding of vergoeding van kosten gehouden is. 
 
 
14. Deelnemers zijn zelf eindverantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten en 
vaccinaties die vereist zijn voor deze reis. 
 
 
15. De selectieprocedure vindt plaats tussen 31 oktober en 30 november 2021. 
 

Deze inschrijving is, met inachtneming van de selectieprocedure, bindend en de 
ingeschrevene verbindt zich door ondertekening van dit contract tot het betalen van de 
hiervoor genoemde bijdrage.  
 

 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………… 

Handtekening deelnemer  Handtekening Deelnemer    Handtekening bestuurder  
S.G. “William Froude” 

 

Naam: …………………………………………………  Naam: ………………………………………………… 

 

Datum: ………/………/2021    Datum: ………/………/2021 

 

Plaats: ………………………………………………  Plaats: ………………………………………………… 


