HISTECHNICA Vrienden Academisch Erfgoed van de TUD / KIVI Afd Geschiedenis der Techniek

Histechnica
Vereniging Academisch
Erfgoed van TUD

Afd. Geschiedenis der Techniek

Convocatie 3-daagse studiereis
HAMBURG
dinsdag 7 t/m donderdag 9 mei 2019

Geachte leden,

Zoals velen van u bekend zal zijn organiseren Histechnica en de KIVI Afdeling Geschiedenis
der Techniek – naast boeiende voordrachten – jaarlijks voor hun leden ook een meerdaagse
studiereis: afwisselend om het jaar een binnenlandse (2-daags) en een buitenlandse (5
à 7-daagse) reis. Deze reizen kenmerken zich steeds door zowel de bijzondere
monumenten van industriële archeologie als de goede sfeer. In plaats van een
binnenlandse reis is voor 2019 gekozen voor een korte reis naar Hamburg.

Nieuw is dat bij overtekening toewijzing door loting geschiedt. Daarover leest U meer
op blz. 3 onder Toewijzing voor deelname en op blz. 6 onder Voorwaarden en
toewijzing.
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INHOUD van de STUDIEREIS
Te bezoeken locaties
(onder voorbehoud van wijzigingen of force majeur)

• Per Touringcar langs Industrieel Erfgoed, met name ten zuiden van de
Elbe(Harburg) o.l.v. auteur en industrie-archeoloog Sven Bardua
• Motoren-museum Schleswig-Holstein in Lütjensee. Unieke collectie van 350
motoren met bouwjaren van 1874 tot 1960. Voor onze deelnemers worden
meerdere machines in bedrijf getoond
• Alter Elbtunnel uit 1911, nog in originele toestand
• Speicherstadt UNESCO Wereld Erfgoed. Het museum en de bijbehorende
rondgang
• Informele receptie in Hafencity
• “Hausführung” in het nieuwe icoon van Hamburg de Elbphilharmonie. Na 10 jaar
bouwtijd gereed in 2017, gebouwd boven en binnen de muren van de vroegere
Kaiserspeicher
• Per barkas langs erfgoed en door de oudere havens
• Bezoek van 2,5 uur aan Airbus met rondleiding in de fabrieken in Finkenwerder.
Airbus is de bekendste hightech-industrie van Hamburg. Vele typen vliegtuigen
worden hier gefabriceerd
• Diner op 8 mei in Restaurant in Speicherstadt

Vervoer naar Hamburg en terug
Vanwege de korte duur van de reis en de vele mogelijkheden die Hamburg voor
verlenging biedt is - anders dan bij voorgaande studiereizen - gekozen voor een
programma dat begint en eindigt in Hamburg.
Indien u dat wenst kunt u van Schiphol naar Hamburg en terug vliegen met Eurowings,
de budgetmaatschappij van Lufthansa. De vlucht die op 7 mei om 8:15 van Schiphol
vertrekt brengt u op tijd in Hamburg. Op 9 mei kunt u met de vlucht van 18:35 terug
naar Schiphol. Deze vluchten zijn ook als enkele vluchten te boeken, retourprijs thans
circa € 100,-. Ga naar https://www.eurowings.com/nl.html voor nadere informatie en
boekingen.
Indien u met de auto komt: ons hotel beschikt over een parkeergarage € 18,- per dag.
Van het Hamburger Hauptbahnhof kunt met de U-Bahn rechtstreeks naar ons hotel.
Hotel
Wij logeren in Hotel Arcotel Rubin, Steindamm 63, 20099 Hamburg,
Website https://www.arcotelhotels.com/de/rubin_hotel_hamburg/
Aanvang en einde van het programma van de studiereis
Plaats: Hotel Arcotel Rubin
van dinsdag 7 mei om 10:45 uur tot donderdag 9 mei ca 16:45 uur

Prijzen
De prijs voor deze studiereis bedraagt 425 euro p.p. op basis van twee personen per
kamer. Voor kamergebruik door 1 persoon geldt een toeslag van 80 Euro.
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In deze prijs is begrepen:





Twee overnachtingen met ontbijt in ****hotel Arcotel Rubin
3 Lunches inclusief dranken tijdens de excursies
Twee diners waarvan één afsluitingsdiner
Alle toegangsbewijzen en gidsen

Niet inbegrepen is hetgeen hierboven niet is genoemd zoals o.a.
 Vervoer naar Hamburg v.v.
 Dranken, tenzij tijdens lunches
 Reis- en annuleringsverzekering door u zelf af te sluiten

Extra dagen verblijf
De reisorganisatie heeft een tijdelijke optie genomen op kamers in Hotel Arcotel Rubin
voor twee nachten voorafgaande aan de studiereis en één dag daarna. Prijs 2persoonskamer met ontbijt € 130 per nacht. 1-persoonskamer € 108 per nacht. Wenst u
van deze optie gebruik te maken dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
Het betreft de aankomstdagen 5, 6 en de vertrekdag 9 mei 2019. Histechnica-KIVI
factureert u deze reservering afzonderlijk. Betaling voor deze extra nachten uiterlijk 31
december 2018.
Toewijzing voor deelname
Deelname is beperkt tot 40 leden.
In de loop van de afgelopen jaren werd het aantal leden dat zich voor deelname opgeeft
steeds groter waardoor overtekening ontstond en wij een aantal leden moesten
teleurstellen. Het tot nu toe gehanteerde systeem “wie het eerst komt, het eerst maalt”
wordt niet door iedereen als billijk ervaren. Daarom is besloten bij overtekening over te
gaan tot loting. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan diegenen die zich hadden
opgegeven voor de reis naar Schotland maar niet mee konden.
U kunt zich opgeven voor deelname door overschrijving van € 100,- per persoon naar
bankrekeningnummer NL56 INGB 0004 7659 80 van Histechnica met vermelding van
“Aanbetaling Hamburg 2019” en de naam(namen) voor wie de aanbetaling wordt
gedaan. Daarnaast dient U het volledig ingevulde inschrijfformulier per E-mail in te
zenden. Alleen zij, wier aanbetaling en formulier uiterlijk 23 oktober 2018, 24.00 uur,
zijn ontvangen, nemen deel aan de loting.
Het inschrijvingsformulier treft u aan op blz. 4.

Wij verheugen ons op uw deelname aan deze driedaagse studiereis.
Ir. T. Boele
tboele@box.nl
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INSCHRIJFFORMULIER STUDIEREIS
HAMBURG 7-9 MEI 2019
(moet worden gemaild t/m 23 oktober 2018)
Familienaam
(zoals vermeld in paspoort)
Voornaam
(zoals vermeld in paspoort)
Voor- en familienaam zoals gewenst
in de deelnemerslijst
Adres
Postcode + plaatsnaam
Telefoonnummers
E-mailadres

Vast

Mobiel

1 of 2 persoonskamer

Indien 2 persoonskamer:
naam kamergenoot zoals in paspoort
vermeld:
zoals gewenst in de deelnemerslijst:
Optioneel: extra dagen verblijf
Nacht van 5 tot 6 mei 2019
Nacht van 6 tot 7 mei 2019
Nacht van 9 tot 10 mei 2019
Opmerking:

Hotel Arcotel Rubin logies+ontbijt
1-pk €108 p.p.p.n. - 2-pk €130 voor 2p.p.n.

Ja / Nee. *
Ja / Nee *
Ja / Nee. *
*Doorhalen wat niet verlangd wordt.
Vanwege de Hafengeburtstage is er veel vraag naar kamers
in deze periode. In Arcotel Rubin zijn de prijzen tijdens deze
dagen voor 1 pk €168 en 2-pk €190. Voor deze periode s.v.p.
zelf contact met het hotel opnemen. Vermeld Histechnica.

Hij/Zij heeft kennisgenomen van de begeleidende convocatie en verklaart zich akkoord met de inhoud.

Hij/Zij heeft t/m 23 oktober een aanbetaling gedaan van EUR 100 p.p. op bankrekening NL56 INGB 0004
7659 80 t.n.v. Histechnica onder vermelding van “Aanbetaling Hamburg 2019 en betreffende deelnemers
met namen”.
Door betaling geeft hij/zij zich op als deelnemer. De aanbetaling wordt teruggestort indien de reis niet
doorgaat en indien uw betaling is gestort nadat de deelnemerslijst is overtekend.

De reisleiding tracht naar vermogen de reis volgens genoemde gegevens in de convocatie te
verwezenlijken. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene afwijkingen en kosten
door force majeure. Tevens kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade, opgelopen
tijdens de reis. Na betaling van de reissom of deel daarvan zal door annulering uwerzijds geen
terugbetaling mogelijk zijn. Indien bij annulering uw plaats kan worden ingenomen door een ander lid,
zal onverplicht restitutie onder aftrek van kosten plaatsvinden.
Tenzij anders vermeld zijn op deze reis de “ANVR-boekingsvoorwaarden 2016” van toepassing
(www.anvr.nl/archief/boekingsvoorwaarden2016.aspx).
Wij geven u in overweging een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
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Inschrijfformulier Studiereis Hamburg - VERVOLG

Plaats

Datum

:
:

Uw handtekening

:

Volgens de nieuwe regels moet dit formulier tot uiterlijk dinsdag 23 oktober 2018, 24:00 uur en dan
uitsluitend per e-mail verzonden worden naar het e-mail adres van de studiereiscommissaris:
tboele@box.nl.

De studiereiscommissaris:

Ir. T. Boele
Oosterkade 105, 3011 TV Rotterdam
Tel 06 – 5162 5496.

(b.g.g. de heer J.W. Stoutjesdijk, tel 070 – 347 0959)

Belangrijk
De nieuwe regels voor toewijzing in geval van overtekening van de reis kunt u lezen op het volgende blad.
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Voorwaarden en toewijzing voor deelname aan
Studiereis Hamburg 2019
(besloten op de Bestuursvergadering van 2 okt 2018)

1. De inschrijving is persoonlijk (en dus op naam).
2. Alleen leden van Histechnica en KIVI Geschiedenis der Techniek zijn
gerechtigd tot deelname.
3. In het geval van over-aanmelding geschiedt de toewijzing door loting.
Leden die op hun aanmeldingsformulier hebben aangegeven dat zij
samen met een ander lid een kamer delen, worden samen met dat
andere lid in- of uitgeloot.
De loting wordt uitgevoerd door drie bestuursleden.
4. Gerechtigd tot deelname aan de loting zijn leden die tot 24:00 uur op
23 oktober 2018 een aanbetaling hebben gedaan van 100 euro op de
te noemen bankrekening en tevens het volledig ingevulde
aanmeldingsformulier hebben gemaild.
5. Bij annulering wordt de plaats van deze deelnemer uitsluitend door de
reisorganisatie toegewezen aan het daarvoor in aanmerking komend
lid op de lotingslijst.
6. De aanbetaling wordt niet teruggestort indien men zich na te zijn
ingeloot terugtrekt.
7. Elk nieuw lid dat zich aanmeldt verplicht zich eveneens de contributie
voor 2018 te storten op de desbetreffende bankrekening.
8. Elk lid mag tevens voor maximaal twee andere leden een aanbetaling
doen. Ook in dit geval moet het aanmeldingsformulier tijdig worden
gemaild.
9. Introducés zijn alleen toegestaan indien er vacante plaatsen
beschikbaar zijn.
Preferente plaatsen voor deelname zonder deelname aan de loting:

10. De reisorganisator en penningmeester, al dan niet met hun partner.
11. Twee andere bestuursleden van Histechnica en/of KIVI afd.
Geschiedenis der Techniek.
12. Personen op de wachtlijst van de Schotlandreis 2018, die dus niet
konden deelnemen, worden bij voorrang op de deelnemerslijst
geplaatst indien zij voldoen aan punt 4.
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