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Inschrijving Skitilla 2019 
De skireis 2019 zal plaatsvinden van 15-02-2019 tot 24-02-2019. Dit betekent dat er acht dagen 
geskied of gesnowboard kan worden. De reis gaat met de bus naar Ramsau im Zillertal.  
 
Algemene informatie over deelnemer 

Voornaam:  
…………………………………………………………… 

Achternaam:  
…………………………………………………………… 

E-mail:  
…………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  
…………………………………………………………… 

Allergie, dieet, etc. 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

Belangrijke medische 
informatie: 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

 
Contactpersoon in geval van nood: 

Naam:  
…………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  
…………………………………………………………… 

E-mail:  
…………………………………………………………… 

(optioneel) 2de contactpersoon 

Naam:  
…………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  
…………………………………………………………… 

E-mail:  
…………………………………………………………… 

ARTIKEL 1. FINANCIËLE BIJDRAGE 
De reis gaat naar verwachting €651,36 kosten en maximaal €708,78. Dit is als je geen materiaal nodig 
hebt en/of lessen. De kosten van materiaal en lessen zullen wij nog gaan bepalen en zal afhangen van 
het aantal deelnemers. Hieronder is te vinden waar de kosten op gebaseerd zijn: 

1. De kosten van de reis kunnen worden verdeeld in 5 delen: 

a. Accommodatie (en toeslagen) 

i. Verwachte kosten: € 178,18 

ii. Maximale kosten: € 215,10 
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b. Vervoer 

i. Verwachte kosten: € 118,80 

ii. Maximale kosten: € 135,00 

c. Skipas 

i. Kosten: € 323,00 (voor 8 dagen, minder dagen is evt. mogelijk) 

d. Eten en andere kleine kosten (brandstof etc.) 

i. Verwachte kosten: € 63,38 

ii. Maximale kosten: € 85,00 

e. Overig (materiaal huur, lessen, bier, etc.) 

Deze kosten zijn deelnemer afhankelijk, een volledige ski/snowboard-uitrusting (helm, 
schoenen, ski’s/board en evt. stokken) kost ongeveer € 100 per week.  

Ski/snowboard les kost ongeveer €36 per persoon per 2 uur (in een klas van 5 personen). 
Meer lessen in één keer boeken is een stuk goedkoper. 

2. De kosten van de accommodatie, vervoer en skipas zullen uiterlijk 1 maand voor vertrek 
worden gefactureerd in één deel. De overige kosten zullen na de skireis worden 
gefactureerd. 

ARTIKEL 2. NIET DOORGAAN VAN DE REIS 
1. De skireis kan worden geannuleerd als: 

a. De kosten voor de deelnemer meer zullen bedragen dan de in artikel 1 genoemde 
maximale kosten en daardoor Skitilla meer dan €750 risico gaat lopen, zoals besloten 
op de ALV van 11-04-2018. 

b. Indien de reis niet doorgaat zullen er geen kosten worden gefactureerd aan de 
deelnemer. 

ARTIKEL 3. REISDOCUMENTEN 
1. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde reisdocumenten. Skitilla 

aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. 

2. Het niet kunnen deelnemen aan de skireis wegens het ontbreken van de benodigde 
reisdocumenten, geeft geen recht op restitutie van de reissom dan wel verval van enige 
betalingsverplichtingen. 

ARTIKEL 4. GEDRAGSCODES 
1. Skitilla is vóór, tijdens en na de skireis op geen enkele manier aansprakelijk voor het gedrag 

van de deelnemer en de eventuele gevolgen van diens gedrag. Skitilla aanvaardt eveneens 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele extra kosten, die voortvloeien uit 
misdragingen van de deelnemer. 
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ARTIKEL 5. AFZEGGING 
1. De deelnemer heeft geen recht op annulering en/of restitutie, tenzij Skitilla anders besluit. 

Bijvoorbeeld, als er een ander in zijn plaats deelneemt aan de skireis. 

ARTIKEL 6. EXONERATIE 
1. Skitilla is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aangericht door of aan de 

deelnemer en/of derden. 

2. Aan de deelnemer komt geen beroep op overmacht toe, in het bijzonder doch niet 
uitsluitend, gebaseerd op argumenten met betrekking tot studieredenen en financiële 
situatie. 

3. De deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goed verloop van de skireis 
daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Skitilla van de gehele skireis of voortzetting van de 
skireis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de 
betreffende deelnemer. 

ARTIKEL 7. SLOTBEPALING 
Over alle zaken waarin deze Overeenkomst niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

REFERENTIES 

De Statuten der E.T.S.V. Scintilla, het Huishoudelijk Reglement der E.T.S.V. Scintilla en het 
instellingsbesluit van Skitilla getiteld “Committee establishment decree Skitilla”, zoals deze bekend 
waren op 15 juni 2018. 

 

Deelnemer Namens Scintilla 

Naam: 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
 

Bas van Laerhoven (Secretaris) 
Handtekening: 
 
 
 
…………………………………………………………… 

Handtekening: 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
 

Gino van Spil (Penningmeester) 
Handtekening: 
 
 
 
…………………………………………………………… 

Datum: 
 
…………………………………………………………… 
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