Overeenkomst bij deelname aan de ENCI-MDE 2018
Studievereniging KOers
Ondergetekenden:
a. Studievereniging KOers van de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven, gevestigd aan Vertigo 9.25,
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
Hierna te noemen: “KOers”.
b. [Voornaam + Achternaam]____________________ __________________
verklaart zich te hebben ingeschreven voor deelname aan de ENCI-MDE 2018
met als bestemming Wenen, Oostenrijk.
Hierna te noemen: “de deelnemer”.
c. Meerdaagse excursie commissie 2018
Namens studievereniging KOers van de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven, gevestigd aan Vertigo 9.25,
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
Hierna te noemen: “MDE-commissie”.
Komen als volgt overeen:
1.
Mocht er een loting plaatsvinden onder de deelnemers, dan treedt deze
overeenkomst pas in werking nadat ondergetekende is ingeloot. Als
ondergetekende wordt uitgeloot, wordt de overeenkomst verbroken. Mocht er
geen loting plaatsvinden, dan is deze overeenkomst bindend vanaf de datum
van ondertekening.
2.
Ondergetekende verplicht zich als deelnemer aan deze MDE de daaraan
verbonden kosten, €150,00 (zegge: honderd en vijftig Euro) te betalen aan
Studievereniging Koers op rekeningnummer: NL 52 INGB 0004 920 379 vóór 1
februari 2018.
3.
De door ondergetekende aan de vereniging betaalde bedragen worden door de
vereniging niet geretourneerd. Terugbetaling van de reissom of een deel
daarvan kan slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. In welke gevallen
dit mogelijk is wordt bepaald door de MDE-commissie, in overleg en met
instemming van het bestuur van Studievereniging Koers.

4.
De ENCI-MDE 2018 zal plaats vinden tussen 25 april 2018 en 30 april 2018 en
heeft een duur van minimaal 4 dagen en 3 nachten tot maximaal 5 dagen en 4
nachten.
5.
Aan de reis kunnen maximaal 18 met de TU/e verbonden personen deelnemen,
waarvan 18 studenten en geen begeleiders.
Indien het hiervoor aangegeven maximum aantal inschrijvingen/deelnemers
wordt overschreden, wordt uitsluiting van studenten bepaald volgens de
huishoudelijke reglementen van Studievereniging KOers.
Diegenen die zich ingeschreven hebben voor deelname aan de ENCI-MDE en
niet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen, als genoemd in artikel 1,
worden van de intekenlijst verwijderd. De consequenties hiervan zullen worden
besproken.
6.
De zittende leden van de MDE-Commissie van KOers zijn verzekerd van
deelname aan de reis, mits zij op tijd aan alle hier genoemde voorwaarden
voldoen.
7.
De vereniging KOers is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of
goederen en/of gedragingen van personen gedurende de duur van betreffende
MDE.
KOers, Studievereniging voor Constructief Ontwerpers en de MDE-commissie
zijn niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies en/of diefstal van welke aard
dan ook gedurende betreffende MDE.
8.
De MDE-commissie behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de MDE af te
gelasten cq. geen doorgang te laten vinden. In dat geval is de MDEcommissie/Studievereniging KOers verplicht de door de deelnemers gedane
betaling te retourneren cq. terug te betalen, waarbij overigens geen rente
wordt vergoed.
9.
Voor deze MDE is een geldig paspoort of identiteitskaart verplicht en
noodzakelijk. Alle deelnemers moeten in verband met het reserveren van de
vliegtickets een kopie van zijn/haar paspoort of ID inleveren bij de MDEcommissie vóór 21 december 2017.
Indien betrokken deelnemer niet vóór de door MDE-commissie aangegeven
datum een kopie van een geldig paspoort/ID inlevert, zal de MDE-commissie
geen vliegticket ten behoeve van de deelnemer reserveren.

10.
De MDE-commissie zal in eerste instantie de vlucht, vervoer vanaf/naar
vliegveld Wenen, de overnachtingen, en het ontbijt bekostigen. Resterende
kosten, die gemaakt worden ten behoeve van bijvoorbeeld lunch, diner en het
vrije programma, dienen door de deelnemer zelf bekostigd te worden.
11.
In bijzondere omstandigheden kan het bestuur van de Vereniging middels een
daartoe strekkend bestuursbesluit, afwijken van hetgeen in het bovenstaande
is bepaald.
12.
De betrokken deelnemer dient de overeenkomst en via email verwezen
formulier voor deelnemer gegevens voor 21 december 2017 te hebben
ingeleverd of digitaal te hebben verzonden naar de Studievereniging KOers
(mde@koerstue.nl).
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Eindhoven op __ _____ 2017.
Studievereniging
KOers,
Dhr. D.H. Bos

(Naam + handtekening)

Deelnemer,
Dhr./Mevr.

(Naam + handtekening)

Meerdaagse excursie
commissie 2018
Mevr.
M.N.G. van Genderen

(Naam + handtekening)

