
 
Hoe kunt u inschrijven? 
 
Inschrijven is alleen mogelijk via www.ag-eindhoven.nl, vanaf 5 juni om 12.00 uur. 
Registratie is in volgorde van inschrijving, AG-leden hebben  voorrang tot en met 
19 juni.. 
U kunt op de overzichtspagina een groep van uw interesse aanklikken en de 
volledige informatie lezen. Op de duidelijk aangegeven knop klikken leidt u naar 
het reserveringssysteem. Volg de aanwijzigingen.  
U kunt zich ook voor deelname aan meerdere groepen inschrijven, maar voor 
meer dan twee wordt niet aangeraden.  
Het is natuurlijk niet te bedoeling om voor meer groepen in te schrijven om de 
eigen kans te vergroten. U verkleint daarmee immers de kansen van anderen. Zie 
ook verderop onder ‘Wachtlijst’. 
Als er te weinig inschrijvingen voor een groep zijn kan het AG besluiten  deze 
groep niet door te laten gaan.  
U hoort zo spoedig mogelijk of een groep van uw keuze al of niet doorgaat 

 
Betaling 
U dient via het reserveringssysteem ook te betalen, Dat kan zowel met iDEAL als 
via de ‘traditionele’ wijze van geld overmaken. Let in het eerste geval goed op de 
aanwijzigingen van het systeem en geef in het tweede geval uw naam en de code 
van de groep waarvoor u betaalt op. De betaling doet u t.g.v. Academisch 
Genootschap Eindhoven inz filosofie, IBAN NL 23 ABNA 0512 6530 03. 
 

Wachtlijst 
Als voor de groep van uw keuze het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is, kunt 
u op de wachtlijst geplaatst worden, Betaling is daarbij niet nodig. Omdat het niet 
zeker is of er reeds geregistreerde personen zullen uitvallen is het een goed idee 
om een tweede groep te kiezen. U zult bij deze tweede aanmelding wel om 
betaling gevraagd worden, Als er bij de groep van uw eerste keuze een plaats 
vrijmocht komen, kunt u hiervoor kiezen en uw tweede keus annuleren door het bij 
het onderaan deze bladzijde vermelde mailadres te melden. Annulering van uw 
tweede reservering en deelname aan uw oorspronkelijke reservering worden dan 
meteen per e-mail bevestigd. 

 
Kosten 
Er zijn twee soorten inschrijvers: AG-leden en niet-leden. Studenten, die in het 
bezit zijn van een collegekaart, vallen onder de categorie ‘niet-leden, met recht op 
korting’. Zij betalen hetzelfde als AG-leden.  
De kosten voor deelname aan een groep zijn afhankelijk van het dagdeel. Voor de 
avondgroepen bedragen de kosten € 170 (AG-leden € 75). Voor de 
ochtendgroepen bedragen de kosten € 295 (AG-leden € 200). In deze prijs is een 
lunch inbegrepen. Mocht u hieraan niet meedoen, dan kunnen wij tot onze spijt de 
kosten hiervoor niet restitueren.  
 

Ondervindt u problemen, mail dan naar filosofie@ag-eindhoven.nl 
 

 


