Algemene voorwaarden Studiereis
Definities
1. S.V. The Resistance: S.V. The Resistance, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch onder KvK nr.
66128382.
2. Hostel: Generator Berlin Prenzlauer Berg, gevestigd te Berlijn.
3. Student: degene die deelneemt aan de studiereis die georganiseerd is door S.V. The
Resistance.
4. Partijen: S.V. The Resistance, hostel en student samen
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens S.V.
The Resistance.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de student of van derden uitdrukkelijk uit.
4. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van S.V. The Resistance, de algemene
voorwaarde van Generator, de gedragsregels van Avans Hogeschool en de gedragsregels van
S.V. The Resistance, is S.V. The Resistance in alle recht om de student te weigeren van de reis
of het niet meer toe te laten tijdens de reis. Indien dit gebeurt na de betaling, zal de student
geen geld terugontvangen.
Prijzen
1. De prijs voor de studiereis is in euro’s, inclusief btw, inclusief toeristenbelasting, borg,
betaling voor activiteiten, ontbijt en reis.
2. Er geldt geen korting wanneer de student ervoor kiest om niet mee te doen aan de
activiteiten. De reis is een geheel pakket en is niet te veranderen naar wens.
3. Mochten er extra kosten ontstaan door o.a. schade aan bijvoorbeeld de hostel kamer, zal
voor deze kosten verhaal worden gehaald bij de studenten die schade heeft aangericht. S.V.
The Resistance betaalt deze schade niet.
4. Als er extra kosten ontstaan door o.a. schade aan bijvoorbeeld de hostel kamer, waarbij de
schuld aan de student ligt maar niet achterhaald kan worden wie de schade heeft aangericht,
zullen de kosten verhaald worden op de studenten die gebruik hebben gemaakt van de
hostel kamer.
5. Extra kosten die gemaakt worden door bijvoorbeeld overtredingen bij georganiseerde
activiteiten of teruggestuurd worden van de reis door aanhoudend ongewenst gedrag,
kunnen niet verhaald worden op S.V. The Resistance.

Betalingen en betalingstermijn
1. S.V. The Resistance vraagt niet om een aanbetaling, er zal ruim van tevoren een
betaalverzoek uitgegeven worden aan de student voor de prijs van de gehele reis.
2. De student dient twee maanden voor het begin van de studiereis het overeengekomen
bedrag betaald te hebben. Mocht dit niet het geval zijn, wordt de student geweigerd tot de
reis.
3. Bij betaling van de student, is hiermee aangegeven dat de student mee gaat met de reis en is
het niet mogelijk het bedrag terug te krijgen, tenzij de reden erkend wordt door S.V. The
Resistance en het hostel of er een vervanger in de plaats kan komen. Dit moet geregeld
worden door de student zelf.
Inschrijven en inschrijftermijn
1. Om te mogen deelnemen aan en inschrijven voor de studiereis, moet de student minimaal 18
jaar oud zijn op het moment van vertrek.
2. De inschrijftermijn verloopt om 9 december 2022 om 23:59. Tenzij S.V. The Resistance
anders communiceert of verlengt.
3. Inschrijven is niet vrijblijvend. Als de student zich ingeschreven heeft, accepteert de student
ook dat deelname aan de reis gegeven is. Als de student besluit niet meer deel te nemen aan
de reis, maar reeds al betaald heeft, zal de student geen teruggave ontvangen.
Verzekeringen
1. S.V. The Resistance is niet verantwoordelijk voor de verzekeringen van de student.
Informatieverstrekking door de student
1. De student stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar
aan S.V. The Resistance.
2. De student staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de student niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door S.V. The Resistance redelijkerwijs
verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan kan S.V. The Resistance het besluit nemen om de
student uit te sluiten van deelname aan de reis te lezen bij '' Toepasselijkheid algemene
voorwaarden lid 4".
Overmacht
1. S.V. The Resistance is niet aansprakelijk voor eventuele verhinderingen veroorzaakt door
Covid-19. Als uit overmacht de reis niet door kan gaan, worden alle gemaakte kosten
verrekend en teruggegeven aan de student.
2. Wegens de onzekerheid genoemd in vorig lid, geeft S.V The Resistance geen bindende
belofte op de reis. Alle gemaakte afspraken kunnen vervallen als dit nodig is.

Opkomst
1. S.V. The Resistance heeft alle recht om de studiereis te cancelen bij een door S.V. The
Resistance bepaalde lage opkomst.
2. Bij een opkomst hoger dan het aantal wat nu verwacht wordt door S.V. The Resistance
probeert S.V. The Resistance de beschikbaarheid te verhogen
3. Als S.V. The Resistance niet de mogelijkheid heeft om de beschikbaarheid te verhogen zal
S.V. The Resistance van de inschrijvingen die binnen de inschrijftermijn de inschrijvingen
pakken die zich als eersten hebben ingeschreven. De inschrijvingen die dan overblijven,
kunnen dan helaas niet mee.
4. S.V. The Resistance probeert studenten die zich hebben ingeschreven om samen op reis te
gaan altijd bij elkaar te houden. Dit moet alleen wel aangegeven worden.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling
die het dichtst in de buurt komt van wat S.V. The Resistance bij het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
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