Buitenlandreis
Na het daverende succes van vorig jaar gaan LSV Ingenium en LSV Pur Sang opnieuw naar
het buitenland. Tijdens het hemelvaartweekend van 2019 gaan wij de geweldige stad
Parijs(!!) bezoeken.
Ook dit jaar hebben wij weer een hele toffe agenda opgesteld. Zo hebben wij een
bedrijfsbezoek gepland staan en gaan wij een aantal leuke sightseeing locaties langs. Dan
denk je wellicht dat het niet beter kan, maar dan zit je fout! Wij gaan namelijk ook
verschillende keren met z’n allen lunchen/dineren en het nachtleven onveilig maken!
Buiten de geplande activiteiten is er uiteraard ook nog voldoende ruimte voor vrije tijd zodat
ieder kan doen wat hij of zij zelf wil. De volledige agenda wordt nog bekend gemaakt dus
hou de website in de gaten.
Kosten en voorwaarden
De kosten voor de reis naar Parijs bedragen €230,- . Dit is inclusief:
•
•
•
•

vervoer (retour Parijs)
overnachting inclusief ontbijt
metrokaart (10 ritten)
1x lunch (picknick)

Op de volgende pagina staan de algemene voorwaarden voor de buitenlandreis.

Algemene voorwaarden buitenlandreis 2019 LSV Ingenium en LSV Pur Sang
Artikel 1: Studiereis
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de buitenlandreis van 2019
en de door LSV Ingenium en LSV Pur Sang in dat kader te verrichten dienstverlening, waaronder het
organiseren, faciliteren en begeleiden van een Studiereis, zoals tussen partijen: LSV Ingenium en de
deelnemer is overeengekomen.
2. Op deze dienstverlening zijn geen eigen algemene voorwaarden van de deelnemer van toepassing.
3. De deelnemer kan aan de door LSV Ingenium en LSV Pur Sang verstrekte informatie geen rechten
ontlenen.
Artikel 2: Kosten

1. Voor deelname aan de Parijs-reis is de deelnemer verplicht om het bedrag van €230
volledig te voldoen vóór 30 april 2019 op rekeningnummer NL 58 INGB 0007 1873 55
t.n.v. LSV Ingenium o.v.v. 'naam' Parijs-reis volgens een van de volgende
mogelijkheden:
i.
Betalen in termijnen (2x €115,-) via automatisch incasso op 29 maart 2019 en 30
april 2019.
ii.
In één keer het totaal bedrag betalen van €230,- voor 30 april 2019
De prijs is inclusief:

i.
ii.
iii.
iv.

Retour met de Thalys van 30-05-2019 tot 02-06-2019;
Drie nachten verblijf in St-Christopher’s inn Canal incl. ontbijt
Metrokaart (10-ritten)
1x lunch (picknick)

Artikel 3: Annulering
1. In geval van annulering van de buitenlandreis 2019 door de deelnemer dient de deelnemer dit
schriftelijk (of per mail) aan LSV Ingenium of LSV Pur Sang kenbaar te maken.

a) Annuleren kan alleen vóór 30 april 2019;
b) Indien de deelnemer op/ná 30 april 2019 de reis annuleert, zijn de volledige kosten
van €236,- geheel voor eigen rekening van de deelnemer.
Artikel 4: Verantwoordelijkheden deelnemer
1. Deelnemers aan de buitenlandreis 2019 zijn verantwoordelijk voor:

a) Het in bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs en reisdocumenten (paspoort,
identiteitskaart);
b) Het op tijd aanwezig zijn op de afgesproken locaties;
c) Tijdige en volledige betaling van de voor de buitenlandreis 2019 door de deelnemer
verschuldigde kosten;
d) De deelnemer dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten; LSV
Ingenium is hiervoor niet verantwoordelijk.
2. Indien de deelnemer in zijn verantwoordelijkheid is tekortgeschoten, zijn LSV Ingenium en LSV Pur
Sang de afgemelde in geen geval aansprakelijk voor de hieruit voortgekomen gevolgen.

Artikel 5: Geheimhouding
Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke
aard van de (overige) deelnemers aan de buitenlandreis 2019 en partijen zullen alle informatie ter
zake vertrouwelijk behandelen en geen informatie aan derden verstrekken, tenzij anders is
overeengekomen.

Bij vragen over de voorwaarden kan contact op worden genomen via Joost van der Heide op
0618580354

