Studiereisreglement Vliegtuigbouwkundige
Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’

In de hieronder beschreven artikelen worden onderlinge algemene regels vastgelegd tussen de
VSV ‘Leonardo da Vinci’, de studiereiscommissie en deelnemers aan de studiereis.
Dit reglement moet door alle deelnemende partijen worden gelezen en goedgekeurd. Dit
gebeurt bij ondertekening van het studiereiscontract.

ARTIKEL 1. Algemeen
1. De studiereiscommissie is belast met de algehele organisatie van deze studiereis.
Hierover dient zij het bestuur van de VSV ‘Leonardo da Vinci’ en de deelnemers aan de
studiereis op de hoogte te houden.
2. De studiereiscommissie dient voor genomen besluiten verantwoording af te leggen aan
het bestuur van de VSV ‘Leonardo da Vinci’.
3. Een studiereis bestaat uit bedrijfsbezoeken, casestudies, het studiereisprogramma en het
schrijven van een voor-en naverslag.
4. Het studiereisprogramma bestaat uit alle activiteiten georganiseerd door de
studiereiscommissie tijdens de studiereis.
5. De studiereis is afgerond als het bestuur van de VSV ‘Leonardo da Vinci’ goedkeuring
heeft verleend aan de staat van baten en lasten.
6. De studiereiscommissie moet uit minimaal vier en maximaal zeven personen bestaan. De
studiereiscommissie moet minimaal een en maximaal twee VSV bestuursleden bevatten.
7. Minstens een zittend bestuurslid moet aan de studiereis deel nemen.
8. Bij definitieve inschrijving en ondertekening van het studiereiscontract moet de
studiereiscommissie de deelnemers een kopie van het studiereisreglement verschaffen.

ARTIKEL 2. Studiereis duur
1. De studiereis duur is bepaald door de studiereiscommissie en vastgelegd in het
studiereisprogramma.
2. De studiereiscommissie heeft de mogelijkheid om direct na het verstrijken van de
studiereis duur, de terugreis naar Nederland aan te vangen.
3. Indien een deelnemer besluit eerder of later te vertrekken dan de eerst gestelde
vertrekdatum, geschiedt dit op eigen verantwoording van de deelnemer.
4. Tijdens de studiereis kan de deelnemer door de studiereiscommissie verplicht worden tot
het deelnemen aan activiteiten die behoren tot het studiereisprogramma.
5. Het studiereisprogramma wordt vastgesteld door de studiereiscommissie.
6. De studiereiscommissie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
studiereisprogramma.
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ARTIKEL 3. De reissom
1. De reissom heeft betrekking op het studiereisprogramma, zoals vastgesteld door de
studiereiscommissie.
2. In deze reissom zijn tenminste inbegrepen:
a. Kosten van het vervoer tijdens het studiereisprogramma, en het vervoer van
Nederland naar bestemmingen en terug.
b. Kosten van gezamenlijk ontbijt en avondmaal tijdens het studiereisprogramma.
Deze kosten zijn gebaseerd op normbedragen, opgesteld door de
studiereiscommissie.
c. Kosten van overnachtingen tijdens het studiereisprogramma.
3. De deelnemers aan de studiereis betalen een voorlopige reissom. De voorlopige reissom
dient als aanbetaling voor de studiereis.
4. Geen deelname aan transport dat geregeld is door de studiereiscommissie zal niet
resulteren in een andere reissom.
5. De werkelijke reissom wordt gebaseerd op de afrekening van de studiereis.
6. De afrekening is gebaseerd op het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de
studiereis.
7. Zowel de begroting en de afrekening dient te worden goedgekeurd door het bestuur van
de VSV ‘Leonardo da Vinci’. De afrekening moet worden gepresenteerd op een Algemene
Leden Vergadering van de VSV ‘Leonardo da Vinci’.
8. In geval van winst van een studiereis, georganiseerd door de Vliegtuigbouwkundige
Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ wordt deze als volgt verdeeld.
a. Als eerste zullen alle garantiegelden terugbetaald moeten worden.
b. De resterende winst zal verdeeld worden onder de deelnemers en de VSV ‘Leonardo
da Vinci’. Dit gebeurt in dezelfde verhouding, tussen de bijdrage van de deelnemers
en het sponsorbedrag, als de baten van de studiereis zijn opgebouwd. Het bedrag
wat de deelnemer ontvangt zal als volgt berekend worden: (bijdrage
deelnemer/totale baten per persoon)*overschot per persoon. Onder bijdrage
deelnemer wordt zowel de voorlopige reissom als de bijdrage door middel van de
casestudy gerekend.
c. Indien de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ geld heeft
geïnvesteerd in de studiereis krijgt zij dat terug, nadat geld is gerestitueerd.
d. Voor het dan nog resterende bedrag, het overschot, wordt aan de bedrijven
gevraagd of die er bezwaar tegen hebben dat hun geld voor andere activiteiten van
de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘ Leonardo da Vinci’ aangewend wordt.
Gaat een bedrijf hiermee niet akkoord dan krijgt zij een bedrag terug volgens de
volgende sleutel:
(Sponsorbedrag bedrijf/ totaal sponsorbedrag)*overschot.
9. In het geval dat op de studiereis verlies gemaakt wordt, mag van de deelnemers 10
procent boven de vastgestelde voorlopige reissom gevraagd worden. De deelnemer is
verplicht dit bedrag te betalen. De totale reissom mag echter niet boven de maximale
reissom (110% van de voorlopige reissom) uit komen.
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ARTIKEL 4. De borgsom
1. De borgsom bedraagt 10 procent van de vastgestelde voorlopige reissom met een
minimum van € 50,- en dient binnen drie weken na bekendmaking van deelname betaald
te worden.
2. In de volgende gevallen wordt de borg terugbetaald:
a. De studiereis vindt geen doorgang
b. De deelnemer heeft zijn taken volgens artikel 6.10 voldaan en er is geen schade
tijdens de studiereis door de deelnemer veroorzaakt waarvoor hij aansprakelijk is
ARTIKEL 5. De betalingsvoorwaarden voor de (voorlopige) reissom
De studiereiscommissie stelt termijnen vast waarbinnen aanbetalingen van de voorlopige
reissom voldaan moeten worden. De aanbetalingen bedragen ten minste tien procent van de
totale voorlopige reissom, met een minimum van € 125,-. Indien de deelnemer deze
aanbetalingen niet op tijd betaalt, heeft de studiereiscommissie het recht de deelnemer van
deelname uit te sluiten en de borg in te houden.
ARTIKEL 6. Voorwaarden deelname
1. Alleen zij die ingeschreven staan voor de studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en
lid zijn van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘ Leonardo da Vinci’ mogen
deelnemen aan de studiereis.
2. De deelnemer moet de mogelijkheid hebben zich minstens zes maanden voor aanvang
van de studiereis voor deelname in te schrijven.
3. De deelnemer moet minimaal 120 ECTS gehaald hebben van de bachelor Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek of een master Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek volgen.
4. Het aantal deelnemersplaatsen is vastgesteld door de studiereiscommissie.
5. De deelnemer dient zorg te dragen voor geldige reispapieren en de benodigde
verzekeringen zoals genoemd in artikel 8. en artikel 10.
6. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor persoonlijke medische
voorzorgsmaatregelen.
7. De deelnemer dient de verplichtingen genoemd in het studiereisreglement en het
studiereiscontract na te leven
8. De studiereiscommissie heeft het recht zonder selectie of loting deel te nemen aan de
studiereis.
9. In het geval dat de studiereiscommissie slechts een VSV bestuurslid bevat mag een
tweede VSV bestuurslid zonder deel te nemen aan de selectieprocedure of loting
deelnemen aan de studiereis.
10. De studiereiscommissie kan iedere deelnemer een taak geven betreffende de
voorbereiding, uitvoer of afsluiting van de studiereis. De deelnemer is verplicht deze uit
te voeren, op straffe van uitsluiting van (verdere) deelname, inhouding van de borgsom
en verlies van het recht op restitutie van de reissom of reeds betaalde termijnen.
11. Indien een deelnemer zonder geldige reden afziet van verdere deelname is hij verplicht
te voldoen aan de reeds verstreken betalingstermijnen.
12. De studiereiscommissie zal per geval bepalen of een afzegging wel of niet met een
geldige reden is.
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13. Voor de datum van definitieve inschrijving moet de commissie een geschatte voorlopige
reissom en geschatte maximale reissom aan de deelnemers bekend kunnen maken.
ARTIKEL 7. Selectieprocedure
1. Alle inschrijvingen worden in 2 groepen geplaatst:
Groep 1 bestaat uit studenten die niet eerder zijn mee geweest op een studiereis
Groep 2 bestaat uit studenten die wel eerder zijn mee geweest op een studiereis
2. Indien er meer inschrijvingen zijn dan deelnemersplaatsen dient er een selectie plaats te
vinden. De selectieprocedure is dan als volgt:
Voor groep 1 wordt er een volgorde gemaakt van meest geschikte
deelnemer tot minst geschikte deelnemer. Wanneer er minder inschrijvingen zijn
uit groep 1 dan er deelnemersplaatsen zijn, mogen studenten uit groep 2 deelnemen.
Indien nodig wordt groep 2 ook op volgorde van geschiktheid gerangschikt. De
geschiktheid wordt bepaald door middel van twee selectierondes, met als eerste ronde
een motivatiebrief en als tweede ronde een interview. Bij de eerste ronde wordt ook
gekeken naar de studiefase waar de student zich in bevindt op moment van inschrijven.
De studiefase waarin de student zich kan bevinden is: bachelor of master. Ook zal er
rekening gehouden worden met de hardheidsclausule. Studenten die aan hun master
zijn begonnen, maar nog niet de volle 180 punten hebben van hun bachelor, worden
hierdoor wel gezien als master student.
De studiefase heeft een wegingsfactor van 25% in de eindbeoordeling. De volgende
punten verdeling is toegekend aan de twee studiefases:
- bachelor
4 punten
- master
10 punten
De motivatiebrief wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury. De motivatiebrief mag
bestaan uit maximaal 600 woorden. De jury kent een punt toe aan de motivatiebrief,
welke kan zijn: 0, 0.5, 1, 1.5, 2...10. Deze heeft een wegingsfactor van 75% in de
eindbeoordeling.
3. De motivatiebrief wordt anoniem gemaakt door de studiereiscommissie door het
toekennen van een willekeurige 4 cijferige code.
4. De beoordeling van de motivatiebrief door de jury wordt gecombineerd met de punten
gegeven voor de studiefase en op basis hiervan wordt er een eerste selectie van
inschrijvingen opgesteld.
5. De tweede ronde bestaat uit een interview van 15 minuten. Voor deze interviews wordt
een selectiecommissie aangesteld bestaande uit studenten en docent(en) die affiniteit
hebben met de studiereis, maar geen betrokkenheid bij de organisatie van de
desbetreffende reis. De selectiecommissie legt de definitieve deelnemerslijst vast en stelt
een reservelijst op, op volgorde van geschiktheid.
6. De selectie moet minstens vier maanden voor aanvang van de studiereis plaats vinden.
7. In het geval er geen onafhankelijke jury samengesteld kan worden, wordt er geloot.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de groepen uit punt 1. Binnen elke groep wordt door
middel van loting een rangorde vastgesteld. De beschikbare deelnemersplaatsen worden
opgevuld door achtereenvolgens de inschrijvingen in volgorde van loting van
respectievelijk groep 1 en 2 te plaatsen, totdat alle deelnemersplaatsen vergeven zijn. De
overige inschrijvingen worden in volgorde van groep en loting op de reservelijst
geplaatst. De loting moet minstens vier maanden voor aanvang van de studiereis plaats
vinden.
ARTIKEL 8. Documenten
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1. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een paspoort
dat geldig is tot en met zes maanden na de retourdatum van het ticket.
2. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens een gemis van een
paspoort of andere reisdocumenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen
voor zijn/haar eigen rekening.
3. De studiereiscommissie zorgt voor de procedures voor de benodigde reisdocumenten
zoals visa.
4. Documenten noodzakelijk voor het aanvragen van visa, dienen door de deelnemer
verzorgd te worden.
5. De deelnemer verstrekt alle benodigde persoonlijke gegevens die de studiereiscommissie
nodig acht voor de organisatie van de studiereis.
ARTIKEL 9. Niet doorgaan van de studiereis
1. Als de studiereis als gevolg van bijzondere omstandigheden in zijn geheel geen doorgang
kan hebben voor alle deelnemers gezamenlijk, wordt het contract door de
studiereiscommissie ontbonden. De reeds betaalde reissom wordt zo snel mogelijk
terugbetaald aan de deelnemer. Dit is in het geval als de bijzondere omstandigheden te
wijten zijn aan de kant van de studiereiscommissie of van de VSV ‘Leonardo da Vinci’.
2. In geval de bijzondere omstandigheid is gelegen in een feit dat buiten de macht van de
VSV ‘Leonardo da Vinci’ of de studiereiscommissie ligt en ook in redelijkheid niet aan haar
kan worden toegerekend, is er sprake van overmacht en zal de reeds betaalde reissom
verminderd met de reeds gemaakte en niet retourneerbare kosten aan elke deelnemer
worden terugbetaald.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: verkeersstoornissen te land, te water
en in de lucht, machinebreuk, oorlog, mobilisatie, verstoring van de energievoorziening,
belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, epidemieën,
staking en uitsluiting, sabotage en terrorisme, brand, overstroming, aardbeving. In geval
van overmacht wordt een eventueel tekort niet door de VSV ‘Leonardo da Vinci’ gedekt,
maar door de deelnemers.
3. In geval de deelnemer als gevolg van bijzondere omstandigheden niet in staat is deel te
nemen aan de studiereis, dient hij dit zo snel mogelijk aan de studiereiscommissie mede
te delen. De studiereiscommissie stelt vast of er inderdaad sprake is van een bijzondere
omstandigheid en zal in overleg met de deelnemer een passende oplossing zoeken.
Indien de studiereiscommissie vaststelt dat de deelnemer als gevolg van bijzondere
omstandigheden niet meer deel kan nemen aan de studiereis, wordt het deel van de
reeds betaalde termijnen, dat nog niet is gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken,
gerestitueerd. Onder bijzondere omstandigheden worden in ieder geval geen
studiegerelateerde redenen gerekend.
ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid en uitsluiting
1. De studiereiscommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door
verlies en/of diefstal tijdens de studiereis. De studiereiscommissie kan ook niet
aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen die de deelnemer ondervindt
tengevolge van het deelnemen aan de studiereis.
2. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de studiereiscommissie
ter bevordering van een goede uitvoering van het studiereiscontract en het
studiereisprogramma en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar
ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen door de studiereiscommissie.
3. De deelnemer die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van
het studiereiscontract of het studiereisprogramma daardoor in sterke mate wordt
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bemoeilijkt, kan door de studiereiscommissie van (verdere) deelname aan de studiereis
worden uitgesloten. Alle daaruit vloeiende kosten komen voor rekening van de
deelnemer.
4. Elke deelnemer moet naast een reisverzekering ook verzekeringen hebben voor WA en
ziektekosten. Indien dit niet is gebeurd, aanvaardt de Vliegtuigbouwkundige
Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ geen enkele aansprakelijkheid.
Dit regelement is goedgekeurd in de 308e ALV der VSV ‘Leonardo da Vinci’ op 11 september
2012.
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