
 
Beste aanstaande student aviation,  
 
Een nieuwe periode in je leven is altijd spannend, daarom willen we je zo goed mogelijk 
voorbereiden op deze leuke aankomende tijd. Het begin van deze studententijd komt snel dichterbij, 
daarom hier nog wat voorbereidende informatie over de introductieperiode en goedkope 
studieboeken! 
 
Wil jij een vliegende start van jouw studietijd beleven? Meld je dan aan voor AIR2019: de officiële 
introductieperiode van de opleiding Aviation van 27 t/m 29 augustus, georganiseerd door de 
gelinkte studievereniging Amsterdam Aviation Association (SVAAA)! Gedurende 3 dagen ga je samen 
met je nieuwe medestudenten de strijd aan tegen andere teams om zo te strijden voor de winst. 
Tijdens deze dagen leer je enorm veel nieuwe mensen kennen, zul je veel leren over onze 
studievereniging en kom je van allerlei handige dingen te weten over de opleiding zelf. Kijk voor een 
impressie zeker even op de site! Omdat er slechts 200 plekken beschikbaar zijn, zijn er helaas niet 
genoeg plekken voor iedereen. Meld je daarom snel aan via deze link of de site svaaa.nl! 
 
Voor korting op studieboeken ben je ook bij de SVAAA aan het juiste adres. Samen met Bol kunnen 
wij een korting van 5% aanbieden op zowel Nederlands- als Engelstalige studieboeken. Deze korting 
krijg je door gebruik te maken van deze link voor Nederlandse titels 
{https://www.bol.com/nl/?Referrer=ADVNLPPcefc7f00cdbf9297004fcf26f7000053862&utm_source
=53862&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl} en deze link voor Engelse 
titels {https://kortingscodes.swis.nl/widget.html?group=3}. 
 
Wanneer je al lid bent of wordt bij de SVAAA, kom je ook nog eens in aanmerking voor leuke gratis 
extra’s, zoals een verenigingstrui, Dopper, flight tag of gratis consumptiemunten voor AIR2019! Zie 
hiervoor de pagina SVAAAdvantage op onze website. 
 
Voor nu willen we je heel veel plezier en succes wensen met de start van het studiejaar en maken 
we graag kennis met je op AIR2019! 
 
Met gevleugelde groet namens de SVAAA, 
 
Gijs Bekkers  
Secretaris Amsterdam Aviation Association 
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