1. INLEIDING
Elk jaar vertrekken duizenden Nederlandse studenten naar alle uithoeken van
de wereld voor hun studie. Dit geldt ook voor studenten CEG van de TU Delft.
In het studiejaar 2015-2016 waren 179 studenten een periode voor hun studie
in het buitenland. Sommigen deden dit als uitwisselingstudent (40), anderen
liepen stage in het buitenland (41) of deden een project (88). Het is dus
duidelijk dat studeren in het buitenland over het algemeen een leuke ervaring
oplevert. Maar waarom zou je het eigenlijk doen? Want het levert natuurlijk
iets op maar het kost ook wat.
Je moet rekening houden met studievertraging omdat vakken wellicht niet om
hetzelfde moment in het jaar geroosterd staan ten opzichte van Delft vanwege
een anders verlopend collegejaar. Verder is er ook het kostenaspect dat je
moet overwegen. Er zijn wel beurzen die je kunnen helpen de extra kosten van
de reis en je verblijf te betalen, maar die zijn niet kostendekkend. Begin dus
tijdig met sparen. Het is niet aan te raden naar het buitenland te gaan als je al
veel studievertraging hebt. En als je gaat, maak dan een meerjarenplanning
voor je (Master)studie zodat je een beeld krijgt van wat het je aan tijd gaat
kosten.
De faculteit CEG wil stimuleren dat studenten een buitenlandervaring opdoen,
in welke vorm dan ook. Het is goed voor je academische vorming en bovendien
goed voor je persoonlijke ontplooiing. De ingenieur van morgen is
internationaal georiënteerd. Nederland is op het gebied van Civiele Techniek en
Geowetenschappen nog steeds een kennisland!

Contact
Student and International Office CEG (SIO)
Maaike Kraeger-Holland,
Stijn Dijsselbloem,
Elske Bakker,
Annemette Scheltema
Yolanda de las Heras,
Marieke Bouman

1. STUDEREN IN HET BUITENLAND (EXCHANGE)
Wanneer je een deel van je studieprogramma aan een universiteit in het
buitenland wilt doen, moet je jezelf afvragen wat je precies wilt gaan doen,
waar je heen wilt, voor welke periode en hoe je het geheel gaat financieren. De
meeste studenten kiezen voor een semester in het buitenland. Een heel jaar
weggaan heeft zo z’n voordelen. Je volgt dan een heel academisch jaar en kunt
dus een keuze maken uit alle vakken die worden aangeboden. Bovendien kun
je je echt ‘onderdompelen’ in het academisch leven ter plekke zonder al te veel
het gevoel te hebben even op bezoek te zijn. Begin minimaal een jaar van te
voren met voorbereiden. Er is een beperkt aantal plaatsen per uitwisseling en
bovendien liggen de deadlines vaak ver voor de daadwerkelijke start van het
nieuwe studiejaar/semester.
Als je overweegt een poosje in het buitenland te gaan studeren, kijk dan voor
meer informatie op Brightspace. Vergeet ook niet de voorlichtingssessies bij te
wonen die het SIO regelmatig organiseert. Bij het Centrale International Office
van TU Delft is veel informatie te vinden over de verschillende buitenlandse
universiteiten en de beurzen en fondsen waar je gebruik van kunt maken. Heb
je hierna toch nog vragen, ga dan van maandag t/m donderdag in de pauze
langs bij het Student and International Office CEG, kamer 2.73
Uitwisselingsmogelijkheden
De faculteit CEG heeft met diverse buitenlandse universiteiten een
uitwisselingsverband. In de overeenkomsten over de uitwisseling van
studenten zijn afspraken gemaakt over bijv. vrijstelling van collegegeld en de
opvang en begeleiding van uitwisselingsstudenten.

Er zijn verschillende studieprogramma’s mogelijk:
 Het Europese ERASMUS+ programma. Bij uitwisselingen die in het kader
van het ERASMUS+ programma plaatsvinden moet het gaan om een
studieperiode van maximaal 12 maanden. Alle universiteiten die aan het
ERASMUS+ programma meedoen zijn te vinden in de TU Delft
Partneruniversiteit applicatie en op Brightspace van SIO.

De IDEA league is een partnership met de ETH Zürich en RWTH Aachen.
Binnen dit programma werk je aan een kort onderzoek op het gebied van
Energy, Environment, Health, ICT of Mobility bij een IDEA Leagueuniversiteit. Dit is mogelijk voor bachelor-, master- en PhD-studenten,
maar niet voor studenten die tijdens dit verblijf ook colleges willen
volgen.
 Het UNITECH programma biedt Delftse excellente studenten de
mogelijkheid een jaar voor studie en stage naar het buitenland te gaan.
 Het ATHENS Programme bestaat uit korte cursussen die elk jaar in
november en maart gegeven worden bij verschillende Europese
universiteiten. Deze cursussen zijn geschikt voor derdejaars- en
masterstudenten. Gedurende een week volg je een vak over een
specifiek onderwerp.
 Het Global E3 programma is een samenwerkingsorganisatie dat 60
technische universiteiten samenbrengt dat voor zowel bachelor als (in
mindere mate) master student toegankelijk is voor een periode van 1
semester.


Elke faculteit heeft zijn eigen exchange coördinator. Deze coördinator kan je
vertellen welke eisen er worden gesteld aan het te volgen studieprogramma en
de beschikbaarheid van universiteiten. Voor CEG zijn dit Maaike KraegerHolland en Elske Bakker (kamer 2.73). De exchange manual is beschikbaar op
Brightspace.
Bij de faculteit CEG alle beschikbare exchangeplaatsen via nominatie uitgezet.
Dit geldt zowel voor BSc-studenten als MSc-studenten. Bezoek onze
Brightspacepagina voor meer informatie.
Je moet de examencommissie CEG vooraf schriftelijk verzoeken de in het
buitenland te behalen studieresultaten en de bijbehorende studiepunten te
erkennen. Als je van plan bent om een beurs aan te vragen bij één van de
mobiliteitsfondsen van de TU Delft, houd er dan rekening mee dat de aanvraag
tijdig gedaan moet worden en voorzien moet zijn van de verklaring van de
faculteit. In deze verklaring wordt aangegeven hoeveel EC de commissie zal
toekennen.

Aanmelden
Het is verstandig je op tijd aan te melden bij een buitenlandse universiteit. Een
jaar tot een half jaar van te voren is aan te raden (let op: de deadlines
verschillen per universiteit!) en de daarbij mogelijke beurs, huisvesting en
taalcursus. Bij veel uitwisselingen, met name buiten de EU, is maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.
De wijze van aanmelden is te vinden op de uitwisselingssite van de betreffende
universiteit. Tijdens en na je uitwisseling vragen wij je om regelmatig een
update te sturen van je ervaringen. Verder moet je wijzigingen in je
vakkenpakket regelen met de examencommissie en direct doorgeven aan het
centrale International Office in verband met de Erasmus+ beurs. Ter afronding
vragen wij je om een eindverslag en moet je een en ander afwikkelen voor je
beurs. Ten slotte dien je bij de examencommissie een verzoek in om je
verdiende punten (ECTS) op te laten nemen in Osiris. Hiervoor is een officiële
cijferlijst van de bezochte universiteit nodig.

Contact
Maaike Kraeger-Holland & Elske Bakker
Telefoon:
015-2781174
Email:
exchange-ceg@tudelft.nl
Website:
www.buitenland.tudelft.nl
www.studyabroad.citg.tudelft.nl
Brightspace:
Student and International Office Civil Engineering and Geoscienses

1. STAGE IN HET BUITENLAND (CIE4040-09)
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid je stage in het buitenland te doen.
Groot pluspunt is dat je internationale werkervaring opdoet en kennis maakt
met een andere cultuur. Dit wordt door veel studenten als zeer positief ervaren
voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor hun toekomstplannen. Ook het
bedrijfsleven stelt het zeer op prijs wanneer je werkervaring in het buitenland
hebt. Al met al moet je ongeveer een half jaar vóór je op stage wilt gaan,
beginnen met het zoeken naar een stageplaats in het buitenland. De duur van
een buitenlandse stage is (minimaal 7) weken maar meestal 3 maanden en
hiervoor staan ‘vast’ 10 ECTS (bij voldoende resultaat). Vóór aanvang van je
stage moet je je Bachelor tijdig hebben afgerond.
Stage vinden
Het vinden van een stageplaats in het buitenland kan op verschillende
manieren. Bepaal goed voor jezelf of je een stage bij een Nederlands bedrijf in
het buitenland wilt lopen, via een (buitenlandse) niet-gouvernementele
organisatie of bij een buitenlands bedrijf. Het stagebureau heeft verschillende
contacten met bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in het (verre)
buitenland. Het is dus raadzaam om contact op te nemen met het stagebureau
voor adviezen en eventuele mogelijkheden in het buitenland. Bij het
stagebureau zijn vele stageverslagen en samenvattingen in te zien van
verschillende soorten stages in het buitenland. Hieruit kun je wellicht ideeën
opdoen. Verder kun je stages vinden via eigen contacten raadplegen of via een
open sollicitatiebrief richting bedrijven.
Belangrijke informatie
Als je in het buitenland op stage gaat zijn een aantal zaken die je moet doen of
weten. Dit staat allemaal beschreven in de stagehandleiding die samen met
een inschrijfformulier te downloaden zijn van Brightspace.

“I am positive that it has shaped my vision of the world,
my own life and my future in a profound way”

-

Ilhame Oujamaa, stage in Vietnam*

*meer studentenervaringen lezen? Zie studyaboard.citg.tudelft.

Contact
Student and International Office CEG
John Baggen, Maaike Kraeger-Holland & Annemette Scheltema
Telefoon:
015-2781174
Email:
internship-ceg@tudelft.nl
Internet:
www.citg.tudelft.nl/stagebureau
Brightspace:
CIE4040-09

2. MULTIDISCIPLINAIR PROJECT (CIE4061-09)
Tijdens het multidisciplinair project zijn er ruime mogelijkheden om naar het
buitenland te gaan. Dit is een zeer leerzame en bijzondere ervaring voor
studenten. Het Multidisciplinair project wordt in een groep van minimaal 4 en
maximaal 6 studenten uitgevoerd. Het project levert 10 EC punten op. De
meeste projecten zijn in het buitenland voor een periode van minimaal 8
weken, maar de meeste projecten nemen 10 weken in beslag
De samenstelling van de groep moet multidisciplinair zijn, dat betekent dat er
verschillende afstudeerspecialisaties (tracks) in vertegenwoordigd moeten zijn.
Elke deelnemende student moet in het bezit zijn van zijn bachelor diploma bij
aanvang van het project. Wij adviseren ook een groep van 5 te zoeken voor het
geval er iemand, om welke reden dan ook, uitvalt.
“Ik kan deze buitenlandervaring zeker
aanraden aan andere studenten. Dus als
je ooit de kans krijgt… zou ik ‘m met
beide handen aannemen!”
-

Jorrit van den Berg
Project in Nepal*

De bedoeling van een Multidisciplinair project is dat je een concreet probleem
van begin tot eind aanpakt. Dus beginnen met de interpretatie van het
probleem van de opdrachtgever, dat vertalen in technische termen, een
oplossing trachten te vinden en het resultaat weergeven in voor de
opdrachtgever begrijpelijke termen. In tegenstelling tot afstudeerwerk moet je
hierbij natuurlijk wel terugvallen op het “Handbook Engineering”.
Let op: vanaf collegejaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk om zowel
multidisciplinair project als stage in hetzelfde jaar te doen.

De volgende acties moeten worden ondernomen om aan een Multidisciplinair
project deel te nemen (zie voor de volledigheid de manual op
brightspace.tudelft.nl):
 Aanmelden voor course CIE 4061-09
 Vorm een groep van 4-6 studenten met verschillende MSc programma’s
 Registratieformulier invullen (zie Brightspace) en sturen aan course
coördinator
 Onderwerp zoeken (eventueel met behulp van vakdocent binnen de TU
Delft)
 Begeleider binnen TU Delft zoeken
 Onderwerp bepalen en plan inleveren bij de course coördinator
 Financieel plan opstellen en inleveren bij de course coördinator
 Inentingen, Osiris buitenland en visum regelen
 Onderhoud contact voor, tijdens en na je project over vorderingen met
het International Office CEG

Contact
Student and International Office CEG
Yolanda de las Heras
Telefoon:
015-2784800
Email:
internationaloffice-ceg@tudelft.nl
Internet:
www.buitenland.tudelft.nl
www.studyabroad.citg.tudelft.nl
Brightspace:
CIE4061-09

1. ADDITIONAL MSC THESIS (CIE5050-09)
De verschillende mastervarianten bieden in de keuzeruimte ook de Additional
Master Thesis aan. Dit extra afstudeerwerk moet afzonderlijk van het
daadwerkelijke afstudeerwerk (MSc Thesis) worden gedaan. Er moet dus een
apart verslag worden ingeleverd. Wel mag de Additional Master Thesis in
relatie staan tot het onderwerp van je afstudeerwerk.
De Additional Master Thesis wordt individueel gedaan. Hierin verschilt het van
het multidisciplinaire project (CIE 4061-09) dat door een groep van minimaal
vier studenten wordt gedaan, tegenwoordig meestal in het buitenland. Een
ander verschil met het multidisciplinaire project is dat de Additional MSc Thesis
meer diepgang heeft en minder breed is. De Additional MSc Thesis wordt
begeleid en beoordeeld door een hoogleraar (of UD) en een docent. Uiteraard
moeten zij eerst akkoord gaan met het onderwerp van de onderzoeksopdracht.
Zie voor meer informatie Brightspace CIE5050-09 en de studiegids.
Let op: je mag pas met de Additional Master Thesis starten als je 45 EC of meer
hebt behaald.

Contact
Student and International Office CEG
Yolanda de las Heras
Telefoon:
015-2784800
Email:
y.delasheras@tudelft.nl
Internet:
www.buitenland.tudelft.nl
www.studyabroad.citg.tudelft.nl
Brightspace:
CIE5050-09

6. MSC THESIS (CIE5060-09)
Hoewel het niet heel vaak voorkomt, is het ook mogelijk de MSc Thesis in het
buitenland te doen. Studenten studeren dan meestal af bij een universiteit of
bedrijf waar de mastervariant nauwe relaties mee heeft. Het regelen van een
afstudeerplek gaat meestal via de afstudeerhoogleraar, soms via de MSccoördinator. De MSc Thesis heeft een omvang van 40 EC.
De MSc-coördinatoren zijn:
 Structural Engineering:
ir. L.J.M. Houben, Stevin II kamer 2.27
 Building Engineering:
Dr. ir. K.C. Terwel, Stevin II kamer 1.54
 Hydraulic Engineering:
ir. H.J. Verhagen, kamer 3.88
 Geo-Engineering:
Dr. ir. D.J.M. Ngan-Tillard, kamer 00.520
 Water Management:
ir. W.M.J. Luxemburg, kamer 4.59
 Environmental Engineering:
Prof. Dr. Ir. M.K. de Kreuk, kamer 4.61
 Transport and Planning:
Dr. Ir. R. van Nes, kamer 4.10.2
 Geosciences and Remote Sensing
Dr. ir. C.C.J.M. Tiberius, kamer 2.23
 Petroleum Engineering
Prof. dr. W.R. Rossen, kamer 3.18

7. Internationale Masterprogramma’s (JEP)
Is een korte periode in het buitenland niet genoeg? Wil je de ultieme
buitenlandervaring en daarmee ook meerdere diploma’s bemachtigen?
Overweeg dan een Joint Education Program (JEP)!
Een JEP is een tweejarige masterprogramma dat grotendeels in het buitenland
wordt gevolgd. Elk semester verhuis je naar een andere universiteit in een
ander land. Als kers op de taart ontvang je, na het succesvol afronden van het
programma, van elke universiteit waar je hebt gestudeerd een diploma.
CEG maakt deel uit van de volgende drie JEP’s:
o

European Mining Course (EMC) (onderdeel van European Mining,
Minerals and Environmental Programme of EMMEP) is een tweejarige
studie op het gebied van mijnbouw. Als EMC student volg je vakken aan
Aalto University (Finland), RWTH Aachen (Duitsland) en TU Delft. In een
hechte internationale groep reis je naar de Europese landen. Samen volg
je vakken binnen het vakgebied en ga je op excursie. In dit unieke
programma ontwikkel je zowel hard- als soft skills. Meer info:
http://www.emmep.org.
“I recommend this program especially to those
who are seeking a career in the international
mining industry”
Chirstian Both, EMMEP alumnus

IDEA League Applied Geophysics is een programma in het IDEA League
consortium: ETH Zurich, RWTH Aachen en TU Delft. Dit uitdagende programma
biedt een combinatie van studie en onderzoek bij drie gerenommeerde
universiteiten in het vakgebied.
o

Meer info: http://idealeague.org/geophysics/

o
Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) is een
Erasmus Mundus programma gecoördineerd door NTNU in Trondheim,
Noorwegen. Het programma bestaat uit 5 tracks. Afhankelijk van de track
bezoek je twee of drie universiteiten in het consortium: NTNU Trondheim, UPC
Barcelona, University of Southampton, City University London en TU Delft. Let
op: Nog niet duidelijk of het doorgaat in zijn huidige vorm, voor de laatste
stand van zaken, zie contact opnemen met Marieke Bouman. Meer info:
https://www.ntnu.edu/studies/mscomem
Contact:
Student and international office CEG (2.73)
Marieke Bouman
Tel: 015 2785124
internationaloffice-CEG@tudelft.nl

8. FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Wanneer je besluit in het buitenland te gaan studeren, is één van de
belangrijkste zaken om op tijd mee te beginnen het regelen van je financiering.
Er zijn verschillende mogelijkheden om extra geld te regelen. Zo verstrekken de
EU, de overheid, de TU en overige instanties diverse beurzen. Houd er rekening
mee dat je zelf ook een (flinke) financiële buffer hebt.
Als je tijdelijk studeert in het buitenland is het onder enkele voorwaarden
mogelijk je studiefinanciering te behouden. Het is dan wel van belang dat je als
voltijdstudent staat ingeschreven bij de TU en dat de studie of stage in het
buitenland deel uitmaakt van je opleiding.
Alle studenten die ten minste een maand in het buitenland gaan studeren of
stage gaan lopen kunnen kiezen tussen een OV kaart of een maandelijkse
vergoeding. Voor informatie over hoeveel vergoeding je kunt krijgen en over de
voorwaarden kan je ook kijken op de website van de DUO. De vergoeding kun
je alleen krijgen als je op de eerste dag van deze maand stage loopt of in het
buitenland studeert.
Beursprogramma’s
Op het moment dat je een buitenland programma gaat doen en alles is
goedgekeurd door de betrokken partijen, kun je vervolgens een aanvraag doen
voor een beurs.
 ERASMUS+
(variant
voor
studie
en
stage)
Eén van de voorwaarden van deze studiebeurs is dat de faculteit en de
gastinstelling een ERASMUS+ uitwisselingsovereenkomst moeten hebben
afgesloten. Verder moet je ingeschreven staan bij de TU Delft. De
buitenlandse studieperiode moet minimaal drie en maximaal twaalf
maanden omvatten en de TU stelt als extra voorwaarde dat de
studieperiode minimaal 10 ECTS moet opleveren. Verder bestaat er ook
een Erasmus+ stage fonds.
 STIR
Om in aanmerking te komen voor de STIR-beurs moet het gaan om nonEU universiteiten waarmee een uitwisselingsovereenkomst is afgesloten
op instellingsniveau dan wel op facultair niveau. De hoogte van een STIR

beurs wordt bepaald door de TU Delft en is afhankelijk van het aantal
gegadigden.
 University
Fund
Study
Abroad
for
Freemover
Students
De fondsen onder beheer van het College van Bestuur kunnen financiële
steun verlenen aan individuele studenten die in het kader van hun studie
aan de TU Delft een studieperiode doorbrengen aan een buitenlandse
universiteit waarmee geen uitwisselingsovereenkomst is afgesloten.
 FIS
Het Fonds Internationale Stage biedt aan een bepaalde categorie TU
Delft studenten de mogelijkheid om een deel van de internationale
reiskosten vergoed te krijgen. FIS wordt digitaal aangevraagd via OSIRIS
buitenland.
Veel fondsen stellen als eis dat je na afloop van je verblijf in het buitenland en
meestal voor een bepaalde datum een verslag inlevert. Na inlevering wordt dan
(het restant van) je beurs uitbetaald. Zorg dat je op tijd bent, want te laat
inleveren van de verslagen kan leiden tot terugvordering van je beurs. Wil je
uitgebreide informatie over alle beschikbare beurzen en fondsen bij TU Delft,
kijk dan op de websites die hieronder vermeldt staan.

INFO
Student and International Office CEG
Internet:

www.buitenland.tudelft.nl
www.beurswijzer.tudelft.nl
www.duo.nl

9. OVERIGE ZAKEN
Huisvesting
Informeer altijd ruim van tevoren bij de buitenlandse universiteit hoe je aan
huisvesting kunt komen. Bij uitwisselingsprogramma’s is het vaak mogelijk dat
de gastuniversiteit huisvesting voor de inkomende studenten regelt. Meld je
hiervoor tijdig aan. De kans bestaat dat je namelijk uitgeloot wordt.
Osiris
Wanneer je tijdens je studie naar het buitenland gaat dan zijn registratie in
OSIRIS Buitenland en de ‘Reis Veilig’ training verplicht. Dit in verband met de
zorgplicht van TU Delft in geval van onverhoopte calamiteiten. Aan deze
registratie zit ook een ’Travel Insurance’ verbonden. Kijk goed in OSIRIS
buitenland naar de voorwaarden! Wanneer je nog geen verblijfsadres hebt
tijdens de registratie kun je het adres van je instelling opgeven, let wel op dat je
dit later nog aanpast in OSIRIS!
Taal
Zorg ervoor dat je de taal van je bestemming (enigszins) beheerst door middel
van een taalcursus of door zelfstudie. Soms moet je een taaltoets afleggen om
toegelaten te worden tot een buitenlandse universiteit. Het talencentrum van
de faculteit TBM geeft diverse cursussen. Het talencentrum van de Universiteit
Leiden biedt zowel cursussen als zelfstudiemateriaal voor veel talen.
Verzekering
Het is aan te bevelen om voor de heen- en terugreis en het verblijf in het
buitenland, onafhankelijk van welke buitenlandse bestemming je kiest, een
reisverzekering tegen verlies, beschadiging of diefstal van je bagage af te
sluiten. De reisverzekering kent ook vaak een SOS-dekking. Deze houdt in dat
bijvoorbeeld extra kosten ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden ook
verzekerd zijn. Je kunt ook zelf naar Nederland worden teruggeroepen. Ook
kun je familieleden (eerste graad) over laten komen als je zelf door ziekte of
ongeval in levensgevaar verkeert. Overleg goed met je
verzekeringsmaatschappij wat gedekt is en wat niet!
Vaccinaties
Als je op reis gaat naar de (sub)tropen, worden meestal enkele vaccinaties
geadviseerd. De maatregelen die nodig zijn hangen af van de aard en het doel

van de reis en van reeds eerder verkregen vaccinaties. De
Studentengezondheidszorg (SGZ) is een erkend tropen- /vaccinatiecentrum.
De TU Delft geeft een vergoeding van €50,- (alleen bij de SGZ) voor vaccinaties
bij stage of studiereis als dit voor het land van bestemming verplicht is, of
geadviseerd wordt. De SGZ brengt deze vergoeding op mindering van de nota.
Om van deze korting gebruik te kunnen maken moet je een ingevulde
vaccinatieverklaring meenemen. Dit formulier is terug te vinden op
Brightspace.
Visum
Voor landen buiten de EU heb je in veel gevallen een visum of
verblijfsvergunning nodig. Informatie hierover kun je vinden op de website van
de ambassade van het betreffende landen bij de vestiging van die ambassade
in Nederland (veelal gevestigd in Den Haag). Wees ervan bewust dat de
aanvraag enige tijd in beslag kan nemen.
Reisadviezen
Het is van belang je op de hoogte te stellen van de reisadviezen van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Houd deze reisadviezen regelmatig in de
gaten (zeker van ‘risicolanden’) en volg ze goed op! Bij vragen kun je langs gaan
bij het International Office CEG en de afdeling integrale veiligheid TU Delft (tuiv@tudelft.nl)

INFO
Student and International Office CEG
Internet:
www.sgzopreis.nl
www.nuffic.nl
www.wilweg.nl
www.minbuza.nl

Het Student en International Office CEG, Practische Studie en Mijnbouwkundige Vereniging
aanvaarden geen enkele (wettelijke) aansprakelijkheid voor de informatie uit deze brochure.

