
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER  
 

study tour SATORI 2011, e.t.s.v. Thor 
 
   
In te vullen door commissie 
  
  RvK          GOV           MW           GD          CV           JvW         PvS         LK 
 Volgnummer: 
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Om deel te nemen aan de studiereis naar Japan is het noodzakelijk dat onderstaand formulier wordt 
ingevuld. Een ingeleverd formulier geeft in principe toegang tot de deelnameprocedure, maar de 
inschrijving is pas definitief wanneer dit door de commissie per e-mail is bevestigd. Ondergetekende 
verklaart kennis te hebben genomen van de door SATORI 2011 opgestelde lotingprocedure en verklaart 
hiermee akkoord te gaan. Het invullen en inleveren van dit formulier biedt geen garantie op de uiteindelijke 
toelating tot deelname aan de reis en/of voldoening aan de voorkeur voor een case study. 
 
Volledige 
voornamen 

:  

Roepnaam :  
Achternaam :  
Adres en postcode :   
Telefoon : 06- 
E-mail : @student.tue.nl 
Geboortedatum :  
Generatie : 200… 
Kledingmaat (S,M,L,XL) :  
Rekeningnummer :  
 
Lid van IEEE? :  Ja, en krijg daarom €100,- korting op de deelnemersbijdrage. 

 Nee, maar ik zal me wel op zeer korte termijn aanmelden als lid bij IEEE SBE en 
krijg daarom €100,- korting op de deelnemersbijdrage. 
 Nee, en ik ben ook niet van plan lid te worden en maak daarom geen aanspraak 
op de korting op de deelnemersbijdrage.

 
Deelname eerdere 
reizen? 

:  Ja, ik heb eerder deelgenomen aan een soortgelijke studiereis van Thor zoals  
 CONTACT 2009, NEXT 2006, WEST 2004, VISIT 2002 en/of Safari 2001. 
 Nee 
 

Studenten OV-
jaarkaart (in 2011)? 

:  Week 
 Weekend 
 Kortingskaart 
 Geen 
 

Vegetarisch? :  Ja 
 Nee 

 
Strafblad? :  Ja 

 Nee 
 
Allergieën? :  
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Voorkeur case? :  Ja, ik wil graag deelnemen aan een case study. 
 Nee, ik wil liever geen case study doen en betaal daarom EUR 850,- bovenop de  

 deelnemersbijdrage. Deze keus zal nog niet meewegen in de loting. Mocht 
je toch worden ingeloot voor een plek waarvoor een case study 
beschikbaar is, zullen we contact met je opnemen om te vragen of je 
definitief wel of geen case wilt doen.

 
Betaling :  Eén termijn, ik betaal de deelnemersbijdrage à €1500,- in één termijn vóór 8 

oktober 2010. 
 Drie termijnen, ik betaal de deelnemersbijdrage in drie termijnen, te weten: 
        €200 vóór 8 oktober 2010 
        €500 vóór 12 november 2010 
        €800 vóór 1 januari 2011 
 
De deelnemersbijdrage is inclusief  een waarborgsom van €100,-, een financiële 
ruimte van €100,- die zal worden teruggestort indien de SATORI geen verlies draait 
en nog eens €100,- die zal worden teruggestort indien je lid bent/wordt van IEEE 
SBE.  
 

Reisvoucher? : Studenten van generatie 2008 en 2009 konden een reisvoucher verdienen als zij hun 
propedeuse in één jaar haalden zonder gebruik te hebben gemaakt van 
herkansingen. Met deze voucher kun je €250,- vergoed krijgen van de faculteit. Heb 
jij deze bonus verdiend en wil je hem inzetten voor deze studiereis? 
 
 Ja, ik ben in het bezit van deze voucher en ik wil hem voor deze reis gebruiken. 
 Nee, ik heb geen voucher of ik wil hem niet inzetten. 
 
 

Bijzonderheden :  
 
 
 
 
 
 

 
Datum 
Handtekening 

: 
: 

 …….. - 09 - 2010 
 
 
 
 
 
 

 
Lever het ingevulde formulier uiterlijk op 24 september 2010, bij de bestuurskamer van Thor in 
Potentiaal 2.24.  
 
 
Vragen? Kijk op http://satori.thor.edu, mail naar satori@thor.edu of stel je vraag in de bestuurskamer of 
aan een van de commissieleden. 
 
De SATORI 2011 draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die in dit formulier wordt verschaft 
altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Je persoonlijke gegevens worden nimmer gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. 
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