CONTRACT LEDENWEEKEND 2022
Super leuk dat je met ons meegaat op ledenweekend! Van vrijdag 20 t/m
zondag 22 mei 2022 zullen we met 40 PAPleden een onvergetelijke weekend tegemoet gaan.
De inleg van jou als lid zal €57,50 bedragen. Dit is inclusief accommodatie, ontbijt, lunch,
avondeten, drankjes en verschillende ontspannende activiteiten! Het contract is geldig
wanneer elke pagina van het contract is ondertekend.
Ik:...................................................(Voor- en achternaam) verklaar dat:
1. Ik mee ga op het ledenweekend 2021-2022.
Na ondertekening van dit contract is jouw plek definitief. Dit betekent dat PAP het
weekend alvast voor je voorschiet. Na ondertekening gaan we ervan uit dat je meegaat
en het totale bedrag van het weekend zal betalen.
2. PAP niet aansprakelijk is voor ongevallen of andere schade. Het weekend is
geheel op eigen risico.
3.

Bij annulering door een lid zelf zijn de totale kosten (€ 57,50) voor
eigen rekening. Mocht de plek door een ander lid worden opgevuld (door middel van
een wachtlijst), dan betaalt de nieuwe deelnemer de kosten.

4. Als ik op het moment dat de studiereis is, in quarantaine of isolatie zit, de
totale kosten (€ 57,50) voor mijzelf zijn, tenzij een ander lid de plek
overneemt. Zie punt 3.
5. Als ik tijdens het ledenweekend positief test, ik verantwoordelijk ben voor het
betalen van de kosten van het uitgestelde verblijf en ook zelf verantwoordelijk
ben voor het regelen en van de terugreis.
6. Ik opdraai voor de betreffende kosten wanneer ik schade aanricht

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:

