Deelname overeenkomst <naam>
Uw <zoon/dochter> gaat deelnemen aan het uitwisselingsprogramma van de stichting YFU
Nederland Intercultural Exchange (“YFU Nederland”) met <land> in <jaartal/jaartal>.
Hiermee verklaren ondergetekende(n), ouders/voogd van <naam> akkoord te gaan met
onderstaande voorwaarden en betaling van de hieronder genoemde kosten.

__________________

______________

__________

Naam ouder/voogd

Handtekening

Datum

__________________

______________

__________

Naam ouder/voogd/nvt

Handtekening

Datum

__________________

______________

__________

Naam zoon/dochter*

Handtekening

Datum

*alleen in te vullen wanneer zoon/dochter gedurende uitwisselingsjaar meerderjarig is/wordt

Alleen in te vullen wanneer beide ouders of voogden niet woonachtig zijn op één adres:

Naam, adres eMailadres van ouder/voogd die zorg draagt voor de betaling van het gehele
verschuldigde bedrag:
Naam ouder/voogd:
Adres
Plaats
eMailadres

Paraaf:_______

Programmakosten
<programmanaam>

< € bedrag,= >

(excl. Evt. gastgezinnen korting)

Bij het ondertekenen van dit contract dient 10% van de programmakosten: < 10% van €
bedrag,= > te worden voldaan voor <datum>
Bij eventuele afwijzing door YFU wordt dit bedrag terug gestort

O Ik betaal 90% binnen 5 dagen nadat mijn kind is toegelaten tot het programma
O Ik betaal in termijnen - alleen mogelijk bij acceptatie voor 31 maart
O Ik wil in aanmerking komen voor de betalingsregeling, zie voorwaarden
O Ik word gastgezin en ontvang 1.000 EUR korting*
Termijnbetalingen
Bij inschrijvingen voor 31 maart kunt u kiezen voor termijnbetalingen.
● 45% per datum < 45% van € bedrag,= >
● 45% per 31 maart < 45% van € bedrag,= >
Betalingsregeling
Deze kunt u schriftelijk aanvragen samen met deze deelname overeenkomst.
Voorwaarden:
● Wanneer uw gezinsinkomen beneden 50.000 EUR per jaar ligt, komt u in aanmerking
voor een betalingsregeling.
● Na acceptatie van de student wordt door YFU Nederland een individueel
betalingsschema vastgesteld voor het resterende bedrag; dit is bindend.
● Tenminste 60% van de programmakosten plus de verzekeringspremie dient te zijn
voldaan op het moment van het vertrek. Het resterende saldo binnen 5 maanden na
vertrek.
Deze verklaring dient tevens als nota. YFU verstuurt geen acceptgiro’s. Uitsluitend door
overmaking op:
Rekeningnummer IBAN
Ten name van
Onder vermelding van

NL94 INGB 0006 9304 33
Stichting YFU Nederland Intercultural Exchange
naam student

*Deze korting ontvang u wanneer u een semester of jaar gastgezin bent voorafgaand of gedurende de
uitwisseling. Wanneer u gastgezin wordt het jaar na de uitwisseling, ontvangt u geen korting maar 1.000 EUR
retour.

Paraaf:_______

Voorwaarden
Annuleringsregeling
Voor uitwisseling buiten de EU wordt er een verplichte verzekering voor uw zoon/dochter
afgesloten op uw kosten. In deze verplichte YFU verzekering is geen annuleringsverzekering
opgenomen. Er zijn twee voorwaarden waarop tot het moment van vertrek restitutie plaats
kan vinden van de tot dan toe betaalde kosten - minus 10% van de programmaprijs en
ticketkosten.
● 1e lijns overlijden tussen aanbetaling en vertrek
● Niet behalen van eindexamen
Kosten bij eventueel tussentijds afbreken
Bij (geforceerd) afbreken van het uitwisselingsprogramma vindt er geen restitutie plaats.
Ingebrekestelling
In geval ondergetekende(n) in gebreke blijven hun bijdragen volgens de afgesproken wijze
aan YFU Nederland te voldoen, zal het volledig verschuldigde bedrag zonder nadere
ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. YFU Nederland zal in dat geval gerechtigd
zijn 15% van het openstaande bedrag als buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen, onverminderd haar recht op vergoeding van verdere kosten en intresten. Wanneer
- bij betaling volgens het reguliere betalingsschema - het volledig verschuldigde bedrag niet
is voldaan op de datum van vertrek, is YFU Nederland gerechtigd de student niet te laten
vertrekken.
Kosten wijziging reisdata
Indien om zeer zwaarwegende redenen en met toestemming van YFU Nederland de heenof terugreis plaatsvindt op een andere datum dan de door YFU Nederland vastgestelde, zijn
eventuele kosten verbonden aan de omzetting van het ticket en/of eventuele meerkosten
van het ticket voor rekening van ondergetekenden.
Bijkomende kosten voor <land> zijn:
●
●
●
●

Zakgeldadvies ca <€ 300,=> per maand
Eventueel reiskosten om naar school te gaan ca <€ 70,=>
<Visum- & vaccinatiekosten>
<Een laptop kan gehuurd of geleend worden op school>, maar een eigen laptop
meenemen is ook handig.
● Daarnaast zijn er vrijwillige kosten voor bijvoorbeeld regionale reizen.

Paraaf:_______

Gegevensbescherming en toestemming voor gegevensverwerking
Teneinde de in deze overeenkomst beschreven diensten op een verantwoorde manier te
kunnen leveren, moet YFU Nederland een groot aantal persoonsgegevens over de
uitwisselingsstudent en diens ouders verwerken. Het document "Informatie over
gegevensbescherming voor deelnemers aan YFU-uitwisselingsprogramma's en hun ouders",
dat de deelnemers ontvangen bij de deelname overeenkomst, bevat uitgebreide informatie
over de verwerking van persoonsgegevens.
YFU Nederland moet de uitwisselingsstudent in de plaatsingsdocumenten vragen over zijn
of haar gezondheidstoestand en over religieuze of ideologische overtuigingen stellen om
hem of haar bij een gastgezin en een gastschool te kunnen plaatsen (dit zijn zogeheten
'bijzondere' of 'gevoelige' persoonsgegevens). Daarnaast verstrekken sommige
uitwisselingsstudenten informatie over hun politieke overtuigingen, die mogelijk ook van
belang zijn voor de plaatsing. Deze gegevens worden doorgegeven aan de
partnerorganisatie, de gastschool en (potentiële) gastgezinnen voor zover dit noodzakelijk is
volgens de ervaring die YFU heeft met de plaatsing van en de zorg voor
uitwisselingsstudenten. Door deze overeenkomst te ondertekenen, geven de
uitwisselingsstudent en zijn of haar ouders of andere voogden toestemming voor de
verwerking van deze gegevens. De toestemmingsverklaring is hieronder opgenomen.
Bij het zoeken naar een gastgezin kan de partnerorganisatie op basis van de
plaatsingsdocumenten een kort profiel opstellen en dit op het internet publiceren. Dit korte
profiel bevat de voornaam, de leeftijd, het land van herkomst, maximaal drie foto's en een
korte beschrijving van de uitwisselingsstudent, met informatie over zijn of haar hobby's en
interesses. Het korte profiel kan worden aangevuld met de Engelstalige brief die de
uitwisselingsstudent aan het gastgezin schrijft als onderdeel van de plaatsingsdocumenten.
Door deze overeenkomst te ondertekenen, geven de uitwisselingsstudent en zijn of haar
ouders of andere voogden toestemming voor publicatie van het korte profiel en de brief aan
het gastgezin. Ook hiervoor is hieronder een toestemmingsverklaring opgenomen.
De toestemmingsverklaring is vrijwillig. Zonder dat deze toestemming wordt verleend, is het
in het algemeen echter niet mogelijk een studie in het buitenland te regelen in het kader
van de internationale studentenuitwisseling van het YFU-programma dat wordt
georganiseerd door YFU Nederland. De gegeven toestemming kan op elk gewenst moment
schriftelijk worden ingetrokken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de
wettigheid van de verwerking tot aan het moment waarop het verzoek tot intrekking wordt
ontvangen.

Paraaf:_______

Toestemming voor gegevensverwerking
Door deze overeenkomst te ondertekenen, geven de uitwisselingsstudent en zijn of haar
ouders of andere voogden toestemming voor de verwerking door YFU Nederland van
gegevens over de gezondheidstoestand van de uitwisselingsstudent (bijvoorbeeld over
allergieën en eerdere ziekten), diens religieuze of ideologische overtuigingen en, indien
nodig, diens politieke overtuigingen, in overeenstemming met het document "Informatie
over gegevensbescherming voor deelnemers aan YFU-uitwisselingsprogramma's en hun
ouders". Deze toestemming geldt ook voor de doorgifte van deze gevoelige gegevens aan de
partnerorganisatie (waar fulltime en vrijwillige medewerkers werkzaam zijn), aan de
gastschool en aan (potentiële) gastgezinnen, voor zover dit specifiek vereist is voor de
plaatsing van de uitwisselingsstudent of diens deelname aan het uitwisselingsprogramma.
Door deze overeenkomst te ondertekenen, geven de uitwisselingsstudent en zijn of haar
ouders of andere voogden bovendien toestemming om een kort profiel van de
uitwisselingsstudent en diens brief aan het gastgezin op het internet te publiceren.

Paraaf:_______

