
 

 

 

 

                 

FAQ World Wide Wageningen Alumni Day in Wageningen 23 juni 2018 

Registratie 
Wat zijn de kosten voor deelname aan World Wide Wageningen? 
De kosten voor deelname aan de Alumni Day zijn € 55,- incl. BTW. Hierbij krijgt u ook twaalf 

consumptiemunten die u kunt gebruiken om eten en drinken te halen. KLV-Leden krijgen 15 euro 
korting. 

 
Wat is inbegrepen in de prijs? 
Inbegrepen in de prijs zijn toegang tot het terrein en deelname aan alle onderdelen die deze dag op de 
campus georganiseerd worden. Daarnaast zijn ook twaalf consumptiemunten in de prijs inbegrepen 
waarmee u eten en drinken kunt halen. 

 
Hoeveel kosten consumptiemunten? 
De consumptiemunten kosten € 2,50 per stuk en u kunt, indien nodig, op de campus nieuwe munten 
kopen als uw twaalf munten op zijn. De munten kunnen alleen met een pinpas gekocht worden en 

kunnen niet contant betaald worden. 
 

Ontvang ik een bevestiging van inschrijving nadat ik mij aangemeld heb? 
Ja, na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Ook ontvangt u via de mail de factuur 
van de betaling die u gedaan heeft. 

 
Is het mogelijk om na inschrijven mijn gegevens te wijzigen? 
Hiervoor kunt u een mail sturen naar alumni@wur.nl.  

 
Wat gebeurt er met mijn aanmelding en ticket indien ik 23 juni niet naar de Campus kan 
komen terwijl ik mij wel aangemeld heb? 
Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. U kunt wel de inschrijven overdragen aan iemand 

anders. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar alumni@wur.nl. 
 

Kan ik meerdere personen tegelijk aanmelden?  
Ja het is mogelijk om meer personen in een keer aan te melden. U kunt maximaal 10 personen in een 
keer aanmelden via het aanmeldformulier. 

 
Kunnen kinderen, partners en andere geïnteresseerden (niet alumni) ook een kaartje kopen? 
Tot 16 jaar is het entree gratis. Vanaf 16 jaar moet een entreekaartje worden gekocht. Ook niet alumni 
kunnen een entreekaartje kopen. Bij het bestellen van een kaartje geeft men dan aan dat men geen 
WUR alumnus is.  

 
Locatie & aanrijdroute 
Waar meld ik mij op zaterdag 23 juni? 

U kunt zich melden bij de hoofdingang van het event. Middels verkeersregelaars zal u daar naartoe 
geleid worden als u in de buurt van de campus komt. 
 
Hoe kan ik op de beste manier met het openbaar vervoer naar Wageningen komen? 
Meer informatie over reismogelijkheden naar de Campus kunt u vinden via deze link. 
 
Waar kan ik parkeren als ik met de auto kom? 
U kunt de borden volgen met P-route. Deze zullen zichtbaar zijn vanaf de N781. U zult doorverwezen 
worden door verkeersregelaars naar de eerstvolgende vrije parkeerterrein. 
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Is het mogelijk om met de fiets te komen en waar kan ik mijn fiets laten? 
Ja, het is zeker mogelijk om met de fiets te komen, dit moedigen wij zelfs aan. Nabij het Atlas gebouw 
op de campus worden extra fietsenstallingen gefaciliteerd en deze zullen met borden aangegeven 
worden. 
 
Komt u vanuit het zuidwesten: 
Vanuit de Churchillweg steekt u over naar de Bornsesteeg. Sla rechtsaf Bronland op. U fietst nu naast de 
busbaan, volg de bocht naar links tot u op het Atlas gebouw afrijdt. Volg de borden ‘Fietsenstalling’. 
 
Komt u vanuit het noordoosten: 
Vanuit het fietspad gelegen aan de N781 fiets u het campusterrein op ter hoogte van de 

Droevendaalsesteeg. Volg de borden ‘Fietsenstalling’. 
 
Vindt het evenement binnen of buiten plaats?  
De Alumni Day vindt zowel binnen als buiten op het campusterrein plaats.  

 
 


