Algemene Voorwaarden NSA-Liftwedstrijd/extra trip - 2018
1. Begripsbepaling
1.1. Onder de volgende begrippen wordt verstaan:
a. NSA, de studievereniging “Natuurwetenschappelijke studievereniging
Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam.
b. Extra trip, de extra trip zal plaatsvinden van 12-10-2018 op het tijdstip van
vertrek tot en met 14-10-2018 op het tijdstip van aankomst.
c. De liftwedstrijd, het competitief liften naar locatie zoals zal geschieden op
12-10-2018.
d. D
 eelnemer, persoon die het inschrijfformulier, inclusief deze Algemene
Voorwaarden, voor de extra trip heeft ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de
NSA, of het online inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd, en van wie
deelname aan de extra trip is bevestigd door de NSA.
e. Reservelijst, lijst van personen die het inschrijfformulier, inclusief deze
Algemene Voorwaarden, voor de extra trip hebben ingevuld, ondertekend en
ingeleverd bij de NSA, of het online inschrijfformulier hebben ingevuld en
verstuurd, en die op volgorde van deze lijst opgeroepen zullen worden als een
positie bij de reis beschikbaar komt door het wegvallen van een deelnemer.
f. D
 eelnemersbijdrage, het bedrag dat betaald dient te worden door de
deelnemer alvorens hij/zij kan deelnemen aan de extra trip.
g. P
 rogramma, de activiteiten die door de NSA worden aangeboden tijdens de
extra trip op een vooraf opgegeven tijdstip en locatie.
h. R
 eisleiding, de persoon of personen aangewezen door de NSA om gedurende
de extra trip zorg te dragen voor de organisatie.
i. A
 lgemene Voorwaarden, de voorwaarden zoals vastgelegd in dit document.
1.2. Onder alle overige begrippen wordt verstaan de betekenis zoals die wordt toegekend
in het Burgerlijk Wetboek.
2. Deelnemersbijdrage
2.1. De deelnemersbijdrage voor de extra trip bedraagt €60,- (zegge zestig euro). Bij
deelnemers die gebruik maken van door de NSA georganiseerd vervoer wordt een extra
reisbijdrage in rekening gebracht, waarvan de grootte afhankelijk is van het moment van
inschrijving. Het is mogelijk alleen van de heenreis gebruik te maken, of om alleen van de
terugreis gebruik te maken, of om van zowel de heen- als de terugreis gebruik te maken.
De deelnemer wordt alleen geacht te betalen voor de reizen waarvan hij/zij gebruik
maakt.
2.2. E
 ventuele prijsstijgingen in verband met onvoorziene kosten zijn voorbehouden.
2.3. I n geval van verhoging van de luchthavenbelasting of brandstoftoeslag van minder
dan €50,- (zegge vijftig euro) stijgt de deelnemersbijdrage met het surplus. Dit is geen
grond voor annulering door de deelnemer met teruggave van de deelnemersbijdrage,
tenzij dit surplus meer bedraagt dan €50,- (zegge vijftig euro).
2.4. Door betaling van de deelnemersbijdrage heeft de deelnemer recht op het verblijf
voor de twee nachten gedurende de extra trip en op deelname aan door de NSA
georganiseerde activiteiten op locatie.
2.5 D
 oor betaling van de terugreisvervoersbijdrage heeft de deelnemer recht op vervoer
van locatie naar Amsterdam.
2.6. Maaltijden en dranken zijn niet inbegrepen in de deelnemersbijdrage.

3. Vervoer
3.1. De deelnemer wordt tijdig geïnformeerd over tijdstip en locatie van het vertrek en
terugkeer. Indien de deelnemer hier op 01-10-2018 n
 og geen informatie over heeft
ontvangen, dient hij contact op te nemen met de reisleiding of de NSA.

3.2. Het vervoer is op eigen risico van de deelnemer. De NSA kan geenszins aansprakelijk
gesteld worden voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het vervoer, noch
jegens deelnemers, noch jegens derden.
3.3. De deelnemer verplicht zich de instructies van de reisleiding dan wel het op dat
moment bevoegd gezag terstond op te volgen.
4. De liftwedstrijd
4.1 De deelnemer is verplicht zich te houden aan de regels van de liftwedstrijd. De regels
zijn opgesteld door de NSA en het schenden hiervan kan leiden tot diskwalificatie en
uitsluiting van de extra trip.
4.2 Het liften is op eigen risico van de deelnemer. De NSA kan, noch jegens deelnemers,
noch jegens derden, aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel van welke aard
dan ook voortvloeiend uit het liften.

5. Programma ter plaatse
5.1. De deelnemer is niet verplicht deel te nemen aan alle activiteiten zoals vermeld in
het programma.
5.2. Indien het programma tijdens de extra trip wordt gewijzigd, wordt de deelnemer
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
5.3. Gedurende de deelname aan de activiteiten dient de deelnemer alle geldende
veiligheidsvoorschriften op te volgen. Tevens dient hij alle instructies van de reisleiding of
ter plaatse bevoegd gezag terstond op te volgen.
6. Verblijf
6.1. De deelnemer dient zich in het hotel te houden aan de ter plaatse geldende
reglementen. Tevens dient hij de aanwijzingen van het ter plaatse bevoegde personeel
terstond op te volgen. Bij de afwezigheid van personeel zal deze taak worden
waargenomen door de reisleiding.
6.2. Schade die de deelnemer, al dan niet met opzet, veroorzaakt aan het hotel is voor
rekening van de deelnemer zelf.
7. Verzekering
7.1. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een geldige reisverzekering gedurende
de extra trip.
7.2. De deelnemer dient, indien gewenst, zelf zorg te dragen voor een geldige
annuleringsverzekering
7.3. Schade aan bezittingen van de deelnemer en letsel kunnen geenszins verhaald
worden op de NSA.
8. Annulering door deelnemer
8.1. De deelnemer stelt zich door het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden
ondertekend in te leveren of het online inschrijfformulier in te vullen verplicht de
deelnemersbijdrage en eventuele geselecteerde reizen te betalen.
8.2. Indien de deelnemer besluit niet deel te nemen aan de extra trip, dan dient hij dit
uiterlijk 5-10-2018 kenbaar te maken aan de NSA.
8.3. Bij annulering door de deelnemer zal de deelnemersbijdrage niet gerestitueerd
worden, tenzij de annulering op tijd is geschied en er een vervangende deelnemer kan
worden gevonden.
8.4. Indien er kosten voor de NSA voortvloeien uit de annulering door de deelnemer, dan
zullen deze verhaald worden op de deelnemer.
9. Uitsluiting
9.1. Bij gedrag waarbij de deelnemer zichzelf of andere deelnemers aan de extra trip in
problemen en/of (levens)gevaar brengt of waarbij één der deelnemers in aanraking komt
met politie of de rechterlijke macht, kan de deelnemer verdere deelname aan de extra trip

worden ontzegd. De beslissing over het al dan niet uitsluiten van een deelnemer ligt bij de
reisleiding of bij de NSA, na de betreffende deelnemer gehoord te hebben.
9.2. Indien de ontzegging van deelname aan de extra trip, zoals beschreven in artikel 9
lid 1, voor een deelnemer in werking treedt, wordt dit terstond door de reisleiding aan de
betreffende deelnemer medegedeeld. Tevens worden alle overige deelnemers ingelicht,
maar niet eerder dan de betreffende deelnemer is ingelicht en de uitsluiting vaststaat.
9.3. Alle kosten voortvloeiend uit de gebeurtenissen zoals omschreven in artikel 9 leden 1
en 2 zullen worden verhaald op de deelnemer.
9.4. Indien de deelnemer wordt uitgesloten van gehele of gedeeltelijke deelname aan de
extra trip, geeft dit geen recht op restitutie van de deelnemersbijdrage.
10. Vervangende deelnemers
10.1 I ndien om enige reden de inschrijving van een deelnemer voor 5-10-2018 komt te
vervallen, zal de NSA de eerste persoon op de reservelijst dit meedelen.
10.2 I ndien enige van de data, zoals genoemd in artikel 2 lid 4 en artikel 8 lid 2 op het
moment van mededeling reeds verstreken zijn, zal de NSA met de betrokken deelnemer
vervangende data hiervoor bepalen.
11. Annulering door NSA
11.1. Indien de gehele of een gedeelte van de extra trip geen doorgang kan vinden,
wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
11.2. Bij annulering van de gehele extra trip door de NSA wordt de volledige
deelnemersbijdrage, zowel als eventuele reisbijdragen gerestitueerd.
11.3. Bij het gedeeltelijk niet doorgaan van de extra trip, zal de NSA dan wel de
reisleiding zich inzetten passende vervanging te vinden voor het vervallen deel. Indien er
geen passende vervanging wordt gevonden, is het aan de NSA en de reisleiding om te
bepalen of een gedeelte van de deelnemersbijdrage na afloop van de extra trip zal
worden gerestitueerd.
11.4. Eventuele kosten voor de deelnemer voortvloeiend uit de gebeurtenissen zoals
omschreven in artikel 11 leden 1 en 3 kunnen niet worden verhaald op de NSA.
12. Overige bepalingen
12.1. De deelnemer is verplicht zich op verzoek van de reisleiding in te zetten voor het
welslagen van de extra trip.
12.2. De deelnemer is verplicht een geldig reisdocument voor verblijf in Europga
gedurende de gehele extra trip bij zich te hebben.
12.3. Indien de reisleiding op de hoogte dient te zijn van speciale medische gegevens
ofwel condities van de deelnemer, dan dienen deze bij de inschrijving of anders zo
spoedig mogelijk bekend te worden gemaakt aan de reisleiding.
12.4. De deelnemer dient, indien gewenst, zelf zorg te dragen voor eventuele aanbevolen
vaccinaties.
12.5. De NSA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel van welke
aard dan ook voortvloeiend uit de extra trip, noch jegens deelnemers, noch jegens
derden.
13. Slotbepalingen
13.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Deze algemene voorwaarden kunnen geciteerd worden als “Algemene Voorwaarden
NSA Extra trip 2018”.

