VOORWAARDEN INSCHRIJVING U.V.S.V./N.V.V.S.U.
Wat leuk dat je overweegt om je in te schrijven bij de U.V.S.V./N.V.V.S.U.!
In dit document staat belangrijke informatie met betrekking tot de inschrijving bij de
U.V.S.V./N.V.V.S.U. (hierna U.V.S.V.). Lees dit document goed door. Dit jaar zal U.V.S.V. een
lotingssysteem hanteren met een verdeelsleutel op basis van studie-instelling.
De werkwijze is in het kort als volgt: Voorafgaand aan de inschrijving koop je digitaal een ticket. Alleen
met een ticket kun je meedoen aan de loting, die door een notaris begeleid wordt. Als je vervolgens
ingeloot wordt, moet je nog aanvullende informatie aanleveren. Indien je bent ingeloot en de
gevraagde aanvullende informatie op tijd hebt aangeleverd, wordt de informatie gecheckt op juistheid.
Indien de aangeleverde informatie juist is, wordt deze goedgekeurd door het Bestuur der U.V.S.V. en
is jouw inschrijving compleet. Het Bestuur der U.V.S.V. behoudt ten alle tijden het recht om een
inschrijving in te trekken.
U.V.S.V. en haar leden spannen zich in om uiterst zorgvuldig om te gaan met de loting – en het
inschrijfproces – maar zijn niet aansprakelijk en kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden, voor
de uitkomst van de loting of eventuele fouten in het inschrijf- en/of lotingsproces. Door middel van
het kopen van een ticket ga je onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden en het inschrijf- en
lotingsproces van U.V.S.V.

1. Hoe koop je een ticket?
Op dinsdag 11 augustus 2020 kun je tussen 9:00 en 11:00 een ticket kopen via een later te publiceren
link. Dit ticket kost 100,- euro. Ten behoeve van maximale transparantie en onafhankelijkheid zal deze
loting onder begeleiding van een notaris plaatsvinden. Er wordt geloot op basis van studie-instelling;
(aankomende) studenten van de Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht hebben meer kans om lid
te worden van de U.V.S.V. Om die reden wordt er een verdeelsleutel gehanteerd onder toeziend oog
van de notaris. Het meerdere malen kopen van een ticket is niet toegestaan. Op het moment dat je dit
doet, heeft het Bestuur der U.V.S.V. de bevoegdheid om jouw inschrijving te weigeren en je uit te
sluiten van de loting. Uiteraard onthoud je je van identiteitsfraude (daaronder begrepen het
doorgeven of verkopen van je ticket aan anderen).

2. Uitslag loting
Op dinsdag 11 augustus 2020 vanaf 15:00 uur ontvang je één van de volgende mails:
Mail 1 Je bent ingeloot als (aspirant-)lid van de U.V.S.V. Je dient voor 20:00 uur, 11 augustus 2020,
een digitaal formulier in te vullen. De link naar dit formulier staat in die mail. Indien het formulier niet,
of niet volledig binnen de aangegeven tijd aangeleverd is, zal dit als ongeldige inschrijving worden
beschouwd.
Mail 2 Je bent helaas uitgeloot. Indien je hebt aangegeven op de wachtlijst te willen staan, kun je
binnen een week na 11 augustus nog worden gebeld en maak je alsnog kans op een inschrijving. Het
wachtlijst-beheer gebeurt onder toeziend oog van de notaris.

3. Wat moet je aanleveren bij aanschaf van het ticket?
Om een ticket te kunnen kopen, hebben wij de volgende documenten nodig.* De onderstaande
documenten dien je in de online omgeving te uploaden:
✓ een kopie van de voor- en achterkant van je geldige ID-kaart;
✓ een kopie van je geldige zorgverzekeringspas; en
✓ een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit
* De persoonlijke gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
verwerkt. Ons privacy statement kun je hier vinden op de website (onderaan de site).

4. Wanneer wordt jouw ticket niet meegenomen in de loting?
✓ als je na 1 oktober 2020 jonger dan 18 jaar bent;
✓ als je een of meerdere documenten uit bovengenoemde lijst niet hebt aangeleverd;
✓ als je gebruik maakt (of hebt gemaakt) van een ticket dat niet door jou is verkregen op basis
van door jou, en jouw identiteit betreffende, aangeleverde documenten; of
✓ als blijkt dat jouw aangegeven studie-instelling niet overeenkomt met het aangeleverde bewijs
van inschrijving;
Let op! Een ticket geeft je slechts een plek binnen de loting en geeft nog geen (recht op) volledige
inschrijving bij de U.V.S.V..

5. Wanneer ben je ingeschreven?
Je bent definitief ingeschreven als je voldoet aan alle volgende voorwaarden:
✓
✓
✓
✓

je hebt een ticket gekocht;
je bent ingeloot;
je hebt de aanvullende informatie binnen de gegeven termijn aangeleverd; en
je hebt een bevestigingsmail ontvangen van het Bestuur van de U.V.S.V.

6. Restitutie
Na de aankoop van een ticket, de sluiting van het aankoopproces en controle van de aangeleverde
documenten, zal de loting plaatsvinden. Indien je uitgeloot bent, ontvang je hiervan bericht en wordt
ernaar gestreefd het bedrag van 100 euro binnen drie weken terug te storten. Als je (ten onrechte) in
het bezit bent van meerdere tickets, zal de restitutie slechts voor één ticket plaatsvinden.
Als je bent ingeloot en je trekt je inschrijving in binnen 48 uur na het ontvangen van mail 1 (zie 2.
Uitslag loting), ontvang je 70 euro terug. Het bedrag van 30 euro is de dekking van de administratieve
kosten. Ook hier geldt, als je (ten onrechte) in het bezit bent van meerdere tickets, heb je slechts
eenmalig recht op restitutie van 70 euro en zal de restitutie enkel gelden voor één ticket.

Utrecht, 29 mei 2020

