Contract Studiereis 19-23 april 2022
Lief PAPlid,
Super leuk dat je met ons meegaat op studiereis naar Praag! Van dinsdag 19 april t/m
zondag 23 april 2022 zullen we met 30 PAPleden een onvergetelijke reis gaan maken. De
inleg van jou als lid zal tussen de 300-320 euro bedragen. Dit is inclusief treintickets,
accommodatie, ontbijt, studie-inhoudelijke activiteiten, verschillende ontspannende
activiteiten (o.a. een kroegentocht) en twee keer avondeten! Het exacte bedrag zal
uiterlijk vier weken voor de reis bekend worden gemaakt aan de backPAPpers! Het
contract is geldig wanneer elke pagina van het contract is ondertekend.
Ik:……………………………………………(Voor- en achternaam) verklaar dat:
1.

Ik mee ga op studiereis 2021-2022 naar Praag.
Na ondertekening van dit contract is jouw plek definitief. Dit betekent dat PAP de
reis alvast voor je voorschiet. Na ondertekening gaan we ervan uit dat je meegaat
en het totale bedrag van de reis zal betalen. Wanneer PAP de reis zou moeten
annuleren door de maatregelen omtrent COVID-19, zal er van jouw inleg een
bedrag van € 29,70 niet kunnen worden teruggestort.
Vink aan wat voor jou van toepassing is:
❏ Ik ga ermee akkoord dat bij annulering van de studiereis door
PAP, ik een bedrag van € 29,70 niet meer terug zou kunnen
krijgen (verplicht om aan te vinken).
❏ Ik betaal het totale bedrag in twee delen:
- € 150-160 wordt 25-03-2022 geïncasseerd door studievereniging
PAP.
- € 150-160 wordt 11-05-2022 geïncasseerd door studievereniging
PAP.
❏ Ik betaal het totale bedrag in één keer:
€ 300-320 wordt 25-03-2022 geïncasseerd door studievereniging
PAP.

2.

PAP niet aansprakelijk is voor ongevallen of andere schade. De reis is
geheel op eigen risico.

3.
Bij annulering door een lid zelf zijn de totale kosten (€ 300-320) voor
eigen rekening. Mocht de plek door een ander lid worden opgevuld (door middel van
een wachtlijst), dan betaalt de nieuwe deelnemer de kosten.

Handtekening:

Datum:

COVID-19
4. Het mijn eigen verantwoordelijkheid is om voorafgaand aan en tijdens de
reis ten alle tijden in het bezit te zijn van een geldige QR-code in de
CoronaCheck-app. Mocht het land een extra booster-prik verplichten of naast de
QR-code ook een negatieve PCR-test verplichten, is het de eigen verantwoordelijkheid
van het lid om hier in bezit van te zijn. Het is niet mogelijk om zonder geldige QR-code
mee te gaan op reis. PAP hanteert hierbij het 2G beleid. Wij verwachten dan ook dat
PAPleden die meegaan op reis zich houden aan de maatregelen van de locatie.
5. Bij annulering door PAP, ik verantwoordelijk blijf voor het betalen van de
kosten die eerder zijn afgesproken in dit contract (€ 29,70). Mocht de reis door
omstandigheden buiten PAP om (maatregelen rondom COVID-19 van ofwel de overheid
ofwel de Universiteit Utrecht) geannuleerd moeten worden, dan is het lid alsnog
verantwoordelijk voor het betalen van de eerder genoemde kosten (€ 29,70). PAP heeft
het risico van vrijwel alle andere kosten zoveel mogelijk gedekt door middel van
annuleringsvoorwaarden.
-

In welke situatie kan PAP de studiereis cancelen?
PAP kan de studiereis 2021-2022 cancelen als zij door Rijksoverheid of door de
Universiteit Utrecht streng afgeraden of verboden worden geen studiereis te
organiseren.

6. Als ik op het moment dat de studiereis is, in quarantaine of isolatie zit, de
totale kosten (€ 300-320) voor mijzelf zijn, tenzij een ander lid de plek
overneemt. Zie punt 3.
7. Als ik tijdens de studiereis positief test, ik verantwoordelijk ben voor het
betalen van de kosten van het uitgestelde verblijf en ook zelf verantwoordelijk
ben voor het regelen en betalen van de terugreis.

Handtekening:

Datum:

Persoonlijke gegevens
Achternaam:
…………………………………………………………….………...…………………………………
Voornamen (zoals op het reisdocument):
……..……………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………………….………………………………………..
Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats):
…………………………………………………………………………………………………………….
Naam + telefoonnummer SOS-contactpersoon 1:
…………………………………………………………….…………...………………………………….
Naam + telefoonnummer SOS-contactpersoon 2:
…………………………………………………………….…………...…………………………………..
Studentnummer:
……………………………………………………………………...…………………………….…………
Allergieën/dieetwensen:
……………………………………………………………………...…………………………….…………
……..………………………………………………………………………………………………………..
……..………………………………………………………………………………………………………..

Bankrekening (wanneer anders dan opgegeven bij inschrijving):
……………………………………………………………………………………………………………
Rekening ten name van:
…………………………………………………………………………………………………………….
Overige opmerkingen (waar moet PAP rekening mee houden, denk bijvoorbeeld aan
aandoeningen):
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:

Datum:

