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Reisvoorwaarden studiereis 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 
Onder de volgende termen wordt in deze reisvoorwaarden het onderstaande verstaan: 
 
a) Stichting GBE-FMF: De Stichting Grote Buitenlandse Excursie(s) – Fysisch- 

Mathematische Faculteitsvereniging. Op dit moment maken de volgende personen 
hiervan deel uit: Samuel Hoekman Turkesteen (voorzitter), Ivar Postma (secretaris), 
Martien Scheepers (penningmeester), Hidde-Jan Jongsma(algemeen bestuurslid) Corine 
Meinema (algemeen bestuurslid) en Erik Duisterwinkel (algemeen bestuurslid). 

b) Cookaßurra ‘11: De organiserende commissie zoals ingesteld door de Stichting GBE-
FMF. Op dit moment maken de volgende personen hiervan deel uit: Monique Ankoné 
(voorzitter), Jelle Blijleven (penningmeester), Keri Vos (bedrijvencommissaris), Martine 
Schroor (bedrijvencommissaris) en Kim van Oost (programmacommissaris). 

c) Studiereis: De door Cookaßurra ‘11 te organiseren studiereis naar Australië 
d) Reisschema: De activiteiten tijdens de studiereis, zoals vastgesteld door Cookaßurra 

’11. 
e) Deelnemer: Degene die een door Cookaßurra ‘11 geldig verklaarde kopie van de 

bijgevoegde deelnemersovereenkomst heeft ondertekend. 
f) Deelnemend staflid: Degene die een door Cookaßurra ‘11 geldig verklaarde kopie van 

de staflid-overeenkomst heeft ondertekend. 
g) Casestudie: Natuurwetenschappelijke, wiskundige of informatica-verwante opdracht 

van derden. 
 

Artikel 2 Betalingen 

 
De deelnemer moet een reissom van €950,- voor NNV-leden en €1025,- voor niet-NNV-
leden op één van de volgende manieren betalen. De deelnemer dient de wijze van betaling 
op de deelnemersovereenkomst aan te geven.  
 
a) Door de totale reissom voor 1 januari 2011 over te maken op bankrekening 

59.16.96.371 ten name van Stichting GBE-FMF te Groningen. 
b) Door het overmaken van de reissom in 3 termijnen op bankrekening 59.16.96.371 ten 

name van Stichting GBE-FMF te Groningen op de volgende wijze: 
- termijn 1:  voor 1 januari 2011  €350,- voor NNV-leden    
       of €425,- voor niet-NNV-leden 
- termijn 2:  voor 1 februari 2011  €300,- 
- termijn 3: voor 1 maart 2011  €300,- 

 

Artikel 3 Casestudie 

 
a) De deelnemer verplicht zich tot het uitvoeren van een casestudie, welke voor de 

deelnemer ongeveer 3 weken werk zal inhouden. Cookaßurra ‘11 kan de deelnemer tot 
1 juli 2011 een casestudie of een vervangende opdracht toewijzen, mocht er geen 
casestudie beschikbaar zijn. 
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b) De casestudie zal door Cookaßurra ‘11 aan de deelnemer worden toegewezen. Dit zal in 
onderling overleg gebeuren, maar de deelnemer kan een toegewezen casestudie niet 
weigeren.  

c) De deelnemer dient de casestudie, toegewezen conform artikel 3.b, goed te 
volbrengen. Dit dient te gebeuren binnen de termijn die Cookaßurra ‘11 met de 
opdrachtgever heeft afgesproken. De deelnemer wordt tijdig van deze termijn op de 
hoogte gebracht door Cookaßurra ‘11. 

d) De inhoud van de casestudie wordt vooraf getoetst op haalbaarheid door de Stichting 
GBE-FMF en een wetenschappelijk medewerker van de universiteit. 

e) Het al of niet correct en in voldoende mate uitgevoerd zijn van de casestudie wordt 
beoordeeld door de opdrachtgever en de in het artikel 3.d genoemde wetenschappelijk 
medewerker. 

f) Wanneer de deelnemer door nalatigheid niet aan de in artikel 3.c gestelde eisen 
voldoet, komen alle daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten van 
Cookaßurra ’11, voor rekening van de deelnemer. 

 

Artikel 4 Uitsluiting 

 
a) Wanneer een deelnemer niet voldaan heeft aan de verplichtingen genoemd in artikel 2 

en 3, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de studiereis. Dit ter 
bepaling van Cookaßurra ‘11. 

b) Door uitsluiting vervallen de verplichtingen van de deelnemer niet. De deelnemer heeft 
ook geen enkel recht op restitutie van gemaakte kosten, zoals de reissom. 

c) De deelnemer die hinder of overlast veroorzaakt, kan door Cookaßurra ‘11 van 
(voortzetting van) de studiereis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten 
komen voor de rekening van de deelnemer. 

 

Artikel 5 Verzekering 

 
a) De deelnemer dient tijdens de studiereis in het bezit te zijn van een ook in het 

buitenland geldige W.A.-verzekering. 
b) De deelnemer dient tijdens de studiereis een afdoende ongevallen- en 

ziektekostenverzekering te hebben. 
c) Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering 

voor de reis. Kosten die voortvloeien uit het ontbreken van een annuleringsverzekering 
zijn voor de deelnemer  

d) Cookaßurra ‘11 is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel of overlijden van de 
deelnemer, of voor vermissing en/of diefstal van zaken die de deelnemer toebehoren, 
tenzij de organisatie schuld of grove nalatigheid verweten kan worden. 

 

Artikel 6 Documenten 

 
a) De deelnemer dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een paspoort. Dit 

paspoort dient ten minste geldig te zijn tot en met 15 november 2011. 
b) Voor aanvraag van eventuele visa of reisdocumenten dient de deelnemer op verzoek 

van Cookaßurra ‘11 de hiervoor benodigde persoonsgegevens en documenten te 
verstrekken. 
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Artikel 7 Reisschema 

 
a) De deelnemer verplicht zich te houden aan het reisschema zoals vastgesteld door 

Cookaßurra ‘11, tenzij inzake uitzonderingsgevallen door Cookaßurra ‘11 expliciet 
anders wordt beslist. Deze beslissing zal schriftelijk of mondeling moeten worden 
bevestigd door Cookaßurra ‘11. Ook dient de deelnemer zich te houden aan 
randvoorwaarden die uit het reisschema voortvloeien, bijvoorbeeld 
kledingvoorschriften. 

b) Meerkosten die ontstaan door wijziging van het reisschema door de deelnemer conform 
artikel 7.a komen volledig voor rekening van de deelnemer. 

c) Tijdens de studiereis ontvangt de deelnemer 
I. vervoer en verblijf, zoals die voortvloeien uit het reisschema of uit wijzigingen in 

het reisschema vastgesteld door Cookaßurra ‘11. 
II. maaltijden, zoals die voortvloeien uit het reisschema of uit wijzigingen in het 

reisschema vastgesteld door Cookaßurra ‘11. 
d) Cookaßurra ‘11 behoudt zich het recht voor 

I. wijzigingen aan te brengen in het aantal deelnemers en/of deelnemende 
stafleden, indien daartoe gegronde redenen bestaan. 

II. wijzigingen aan te brengen in het reisschema. 
 

Artikel 8 Annulering door deelnemer 

 
a) Bij annulering heeft de deelnemer in de volgende gevallen recht op restitutie van (een 

deel van) de reissom: 
I. Bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de deelnemer. 
II. Bij overlijden of het in levensgevaar verkeren van een naaste van de deelnemer. 
III. Bij zwangerschap van de deelnemer of partner. 
IV. Als de deelnemer op medisch advies niet aan de studiereis kan deelnemen. De 

deelnemer dient een schriftelijke medische verklaring van een arts te overleggen 
aan Cookaßurra ‘11. 

V. Indien Cookaßurra ‘11 een bereidwillige en geschikte vervanger kan vinden om 
de aangegane plichten te vervullen. 

In alle andere gevallen beslist Cookaßurra ‘11 of de deelnemer recht heeft op restitutie. 
b) De hoogte van de restitutie wordt vastgesteld door Cookaßurra ‘11. 
 

Artikel 9 Annulering door Cookaßurra ‘11 

 
a) Cookaßurra ‘11 behoudt het recht om de reis te annuleren. Alle deelnemers en 

deelnemende stafleden worden als gevolg hiervan uitgesloten van deelname aan de 
studiereis.  

b) Als gebruik wordt gemaakt van artikel 9.a hebben deelnemers en deelnemende 
stafleden geen recht op restitutie van kosten die gemaakt zijn conform artikel 2. Wel 
zal Cookaßurra ‘11 alles in werking stellen om restitutie mogelijk te maken. 

c) De deelnemer heeft geen recht op materiële of financiële vergoedingen voor de 
casestudie die gemaakt is conform artikel 3. Cookaßurra ‘11 zal alles in werking stellen 
om voorrang te verlenen aan de deelnemer bij de toekomstige studiereis. Er zal ook 
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gekeken worden naar mogelijke deelname zonder het nogmaals uitvoeren van een 
casestudie. 

d) Mocht de reis niet doorgaan om welke reden dan ook worden de overgebleven 
financiële middelen door Cookaßurra ‘11 in de volgende volgorde verdeeld: 

I. Ten eerste worden de niet terug te draaien kosten betaald 
II. Ten tweede worden de garantiesubsidies terugbetaald. Indien hier niet genoeg 

middelen voor zijn wordt het verdeeld zodanig dat alle subsidiënten netto 
evenveel bijgedragen hebben. 

III. Ten derde worden de bijdragen van de deelnemers en deelnemende stafleden 
van de reis terug betaald. Indien hier niet genoeg middelen voor zijn wordt het 
verdeeld zodanig dat alle deelnemers en deelnemende stafleden netto 
evenveel hebben betaald. 

IV. Vervolgens worden de overige verstrekte subsidies voor de reis terugbetaald. 
Indien hier niet genoeg middelen voor zijn wordt het verdeeld zodanig dat alle 
subsidiënten netto evenveel bijgedragen hebben. 

V. De overgebleven middelen worden doorgegeven aan de stichting GBE-FMF. 
 

Artikel 10 Algemeen voorbehoud 

 
a) Kennelijke fouten en vergissingen in het reisschema verplichten Cookaßurra ‘11 niet tot 

schadevergoeding. 
b) In geval van onduidelijkheid of in gevallen waarin deze reisvoorwaarden niet zijn 

voorzien, beslist Cookaßurra ‘11. 
c) Tegen beslissingen van Cookaßurra ‘11 staat beroep open bij de Stichting GBE-FMF 

binnen zes weken na de beslissing. Dit beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij 
onderstaand adres: 

 
Stichting GBE-FMF 
Nijenborgh 4 
9747 AG Groningen 

 
 

 
 


