Algemene Voorwaarden BEC ACD 2023
1. Definities
Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD): Studievereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 40530501; gevestigd te Science Park 904, 1098 XH, Amsterdam.
BuitenlandExcursieCommissie (BEC): Commissie van het ACD die verantwoordelijk is voor het
organiseren van de studiereis naar Bologna in april en mei 2023 .
Deelnemer: Een lid of donateur van het ACD die zich via de website acdweb.nl voor de studiereis
naar Bologna in april en mei 2023 heeft ingeschreven en van de BEC schriftelijk een bevestiging
heeft gehad.
De deadline voor kosteloos uitschrijven is vrijdag 31 maart 2023.
2. Algemeen
De Algemene Voorwaarden BEC ACD 2023 zijn van toepassing op elke deelnemer die hiermee
akkoord is gegaan.
Alle gegevens worden verwerkt volgens de Privacyverklaring des Amsterdams Chemisch Dispuuts.
3. Leeftijd
Om deel te mogen nemen aan de studiereis moet de deelnemer op de eerste dag van de reis
minimaal 18 jaar oud zijn.
4. Inschrijfgeld
Het indicatiebedrag voor het inschrijfgeld van de studiereis is €300,- en kan maximaal met een
bedrag van €50,- afwijken. Wanneer de deadline voor kosteloos uitschrijven is gepasseerd, dient
iedere deelnemer het gehele inschrijfbedrag te betalen. Het definitieve inschrijfgeld wordt
tenminste veertien kalenderdagen voor de betalingsdeadline schriftelijk bekend gemaakt. Iedere
deelnemer is verplicht het inschrijfgeld te betalen aan het ACD (NL45 INGB 0000 154 992 t.n.v.
Amsterdams Chemisch Dispuut o.v.v. Inschrijfgeld BEC 2023 + Voornaam + Achternaam) vóór de
betalingsdeadline. De betalingsdeadline wordt minimaal veertien kalenderdagen van tevoren
bekendgemaakt. Wanneer de deelnemer niet voor de betalingsdeadline betaalt, komt die onderaan
de reservelijst te staan.
5. Geleverde dienst
Voor het gevraagde inschrijfgeld (€300,- +/- €50,-) krijgt de deelnemer een studiereis aangeboden
bestaande uit:
• Retour busreis (Amsterdam – Bologna);
• Accommodatie en ontbijt in Bologna (6 nachten, 6 keer ontbijt);
• Einddiner;
• Toegang tot alle activiteiten en excursies die de BEC in Bologna organiseert.
Dit aanbod geldt in de periode van 29 april 2023 t/m 7 mei 2023 en de deelnemer heeft hier alleen

recht op wanneer die zich aan deze algemene voorwaarden houdt.
6. Aanmelding en aanvullende gegevens
De deelnemer dient de BEC alle benodigde informatie via het inschrijfformulier en aanvullende
gegevens of documenten die de BEC schriftelijk verzocht heeft voor de gecommuniceerde deadlines
aan te leveren. Als de deelnemer dit niet doet zal die worden uitgesloten van deelname aan de
studiereis.
7. Reisverzekering
BEC en ACD hebben geen reisverzekering. De BEC raad je aan om deze zelf af te sluiten.
8. Accommodatie
De deelnemer dient zich fatsoenlijk te gedragen in de accommodatie, bij uitzetting of schade zijn de
kosten voor de deelnemers die verantwoordelijk zijn voor deze uitzetting of schade. Ook dient elke
deelnemer zich te houden aan de voorwaarden en huisregels van de accommodatie.
9. Tijdens de studiereis
Iedere deelnemer dient te allen tijde:
• Een geldig reisdocument bij zich te dragen;
• Geen drugs bij zich te dragen of te gebruiken;
• Deel te nemen aan de activiteiten die als verplicht staan aangegeven in het BEC-blad;
• Te luisteren naar de aanwijzingen van de BEC.
De BEC en het ACD zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en niet verantwoordelijk voor de
deelnemers wanneer zij in aanraking komen met justitie.
10. Slotbepaling
Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden BEC ACD 2023 wordt die
uitgesloten van deelname aan het einddiner van de studiereis en van deelname aan de volgende
studiereizen die de BEC organiseert.

