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WELKOM!
Beste student Commerciële Economie, of
zoals je vanaf nu zult worden genoemd,
beste CE’er! 
of zoals je vanaf nu zult worden genoemd,

Hartelijk welkom op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ook
wel bekend als HAN University of Applied Science.
Één van de speerpunten van de HAN is “internationalisering” en juist
voor een opleiding als CE is dit erg belangrijk. Nederland staat in de
lijst van meest concurrerende economieën ter wereld (!) op de 4e
plek. Wij zijn een handelsland, een dienstenland en een
doorvoerhaven. Kortom, in welke sector je later ook aan het werk
gaat, je zal altijd wel iets meekrijgen over zaken doen met of in het
buitenland.

CE gaat jou daar goed op voorbereiden. Je gaat nieuwe vakken
leren, we zorgen ervoor dat je gevormd wordt als mens, met alle
benodigde vaardigheden, zodat je op alle fronten klaar bent om in
het commerciële economische domein aan de slag te kunnen gaan.

Je hebt ervoor gekozen om in Arnhem of in Nijmegen te gaan
studeren. Hoewel de opleiding in beide steden volledig identiek is,
zal je merken dat jouw “collega in de andere stad” de studie toch net
iets anders ervaart. Beide steden zijn anders qua dynamiek en
studentenpopulatie. Maar in welke stad je ook studeert, wat jouw
studietijd voor jou gaat betekenen bepaal je vooral zelf. 

We vinden dat de opleiding je moet voorbereiden op jouw toekomst.
Maar even belangrijk is dat jouw studietijd leuk, uitdagend en
spannend, zodat je er “later” met veel voldoening en plezier op
terugkijkt.
Studievereniging CEnter kan daar ook voor jou een rol in spelen.
Over deze studievereniging lees je meer als je het boekje omdraait.
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Als je verder leest vind je praktische informatie over de HAN in het
algemeen en de opleiding CE in het bijzonder. Je leest tips van
studenten, wat er allemaal te doen is in beide steden en op welke
manieren je bij jouw opleiding en de HAN betrokken kunt zijn. Want
studeren doe je wat ons betreft niet alleen, maar samen met de
medewerkers van de HAN en jouw medestudenten.

Ik wens je heel veel plezier op de HAN, in jouw opleiding en in jouw
tijd als student in Arnhem of Nijmegen. Maak er een geweldige tijd
van!

 Namens de opleiding Commerciële Economie
Erik Olde
Academiemanager Business en Communicatie



Jaar 1

Propedeuse Propedeuse

Jaar 4

Specialisatie Afstuderen

Jaar 2

Verdieping Verdieping

Jaar 3

Stage Minor

JOUW CE OPLEIDING

Studiejaar: geheel jaar vanaf september
Semester / cluster: half studiejaar (ong. vijf maanden)
Module / periode: half semester of cluster (altijd 9 les-weken)
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JAAR 1

 
De Proeve van Bekwaamheid is een themaweek waarin je met vijf
onbekende mede-studenten een eigen product bedenkt. Vervolgens
maak je een plan waarbij je alle theorie die je in het eerste jaar hebt
geleerd gaat toepassen. Heb je een goed product? Dan mag je deze
presenteren!

Proeve van Bekwaamheid

Het eerste jaar staat in het teken om het commerciële vak te leren
kennen. Je krijgt lessen in (digital) marketing, sales en internationale
handel. Elk thema kent een duur van één periode ter voorbereiding
van jouw keuze voor in het tweede jaar. De eerste periode staat
volledig in het teken van de inhoud van het commercieel vakgebied.
Naast de commerciële vakken, krijg je ook Nederlands, Engels,
onderzoek en bedrijfseconomie.

(Digital) 
Marketing

Ervaar de wereld
van (online)
marketing

Internationale
handel

Ontdek de
(cultuur)verschillen
met handelen in
de wereld.

Sales

Leer omgaan met
klantbehoeftes,
omzetdoelen en
adviseren

Basic Business English
Basic Finance for Commerce
Business & Taal Duits of
Spaans
Commercieel Fundament
De Klantadviseur
Inside Sales Specialist

Vakken in het eerste jaar
Internationale Oriëntatie
Junior Area Manager
Junior Online Marketeer
Klantportfolio Analist
Sales basis
Trendwatcher & Device Expert
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JAAR 2

 

In het tweede jaar ontwikkel jij je verder. Voor het vak Sales ga je aan
de slag (op school) als accountmanager. Bij Export Management help
je een bedrijf dat wil gaan exporteren. Bij Digital Marketing start je
(op school) een echte online onderneming op en ontwikkel jij de
klantreis (Customer Experience) tot een geweldige ervaring.
Naast de commerciële vakken, krijg je ook Nederlands, Engels,
onderzoek en bedrijfseconomie.

(Digital) 
Marketing

Ontwikkel o.a. een
Customer
Experience als
online ondernemer

Internationale
handel

Stap in de functie
export manager
en maak een
exportplan

Sales

Ga aan de slag als
accountmanager
en verzorg een
accountplan

Accountplan
Basic Business English
Bedrijfseconomie
Commercieel
schrijfvaardigheid
Export
Exportplan
Financieel expert

Vakken in het tweede jaar
Gap analyse
Onderzoek
Salesvaardigheid
Xculture
Vrije ruimte (zoals: zeker
presenteren, time
management of Spaans)



 Minoren
Een minor is een keuzevak van een half jaar waarin je jezelf verdiept in
een thema of vakgebied dat jij leuk vindt. Ook kan je ervoor kiezen
om een half jaar te gaan studeren bij één van de HAN partner
hogescholen en universiteiten in het buitenland.

Bekijk HAN minoren op minoren-han.nl
Bekijk alle hogescholen minoren in NL op kiesopmaat.nl
Voor buitenland specials.han.nl/sites/studyabroad

JAAR 3

JAAR 4
Specialisatie en afstuderen
Je gaat aan de slag met een afstudeeropdracht binnen jouw
specialisatie. Ook krijg je nog les dat is afgestemd op jouw
specialisatie.
Je afstudeeropdracht bevat een heldere analyse van een
commercieel vraagstuk van je opdrachtgever. Je schrijft een strategie
om het probleem op te lossen. Dit kan door het opleveren van een
strategisch marketingplan, een exportplan of een verkoopplan.
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Voor buitenland specials.han.nl/sites/studyabroad

Stage
Tijd om ervaring op te doen in de praktijk! Je gaat 21 weken
meewerken op een (online) marketing- of sales afdeling van een
bedrijf. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland. Bij de
internationale specialisatie loop je altijd stage in het buitenland of bij
een internationaal bedrijf met de voertaal Engels.

Bekijk vacatures op praktijkaanbod.han.nl
Bekijk vacatures op sv-center.nl/vacatures



NOG EVEN DIT...

Bindend studieadvies
Het bindend studieadvies (BSA) is een advies van de
examencommissie dat aangeeft of je wel of niet verder mag gaan met
je studie. Bij voldoende studiepunten krijg je een positief advies en
mag je door naar het tweede jaar. Heb je onvoldoende studiepunten,
dan bestaat de kans dat je met de studie dient te stoppen.

HAN4me app
HAN4me is dé app van de HAN. Via deze app kun je jouw persoonlijk
rooster en studiepunten bekijken. Ook zie je welke werkplekken er
nog beschikbaar zijn en ontvang je belangrijke meldingen.
De HAN4me app is beschikbaar in de App Store of Google Play.
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Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of psychische
omstandigheden? Dat kan mogelijk je studievoortgang beïnvloeden.
In veel gevallen bied de HAN speciale voorzieningen aan, zoals extra
toetstijd. Neem hiervoor contact op met je studieloopbaancoach.

Functiebeperking

Extra hulp of cursus nodig? hanstudiesucces.plusport.com

HAN systemen
Binnen de HAN worden verschillende systemen gebruikt. De
belangrijkste zijn:

Een totaal overzicht vind je op han.nl/insite

ALLURIS: cijfers en inschrijven voor tentamens en minoren
EPHORUS: controle voor plagiaat
HAN-QUEST: toegang tot databanken en tips voor werkstukken
ONDERWIJS ONLINE: studiehandleidingen, huiswerk, les-presentaties 

en soms ook oefentoetsen



ServiceDesk
Heb je een algemene vraag of
heb je ergens hulp bij nodig?
Neem dan contact op met de
ServiceDesk. Dit is hét
aanspreekpunt binnen de HAN
voor alle facilitaire en ICT-
vragen, meldingen,
reserveringen en klachten.

024 353 16 66
servicedesk@han.nl

 

HANCard
Jouw persoonlijke HAN-
collegekaart is een kaart die je
onder andere gebruikt bij
printers of als legitimatie bij
tentamens. Je ontvangt de
HANCard bij de start van je
studie. Ben je deze verloren of is
deze onbruikbaar geworden?
Vraag dan zo snel mogelijk een
nieuwe HANCard aan.

hancard.han.nl
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Wil je graag je eigen werkplek of heb je binnenkort een overleg?
Reserveer gemakkelijk een studieruimte of lokaal.

Lokaal reserveren

Reserveren: topdesk.han.nl

Heb je informatie nodig voor je studie of ben je opzoek naar een
werkplek? Misschien is het Studiecentrum de geschikte plek voor jou.
Als HAN-student heb je zowel toegang tot HAN- als Radboud
Universiteit-studiecentrums.

Studiecentrum

Arnhem: Ruitenberglaan 31
Nijmegen: Kapittelweg 33
Nijmegen: Centrale Universiteitsbibliotheek (RU)



NAAST JE STUDIE

Borrelen en stappen
Zowel Arnhem als Nijmegen hebben beiden een bruisend centrum.
Er zijn veel gezellige zaakjes waar je kunt werken of kunt genieten van
verse koffie. Zin in een feestje? Dan kun je in Nijmegen elke avond
terecht in onder andere Bascafé, Bar2 en de Fuik. In Arnhem ben je
welkom in het HAN studentencafé Lokaal99, Plaza of 't Taphuys.
Gedurende het schooljaar organiseert de studievereniging van
Commerciële Economie ook verschillende borrels en feesten. Draai
het boekje om voor meer informatie.

Op kamers
Een eigen plekje, waar je zelf bepaalt wat je wel en niet eet, hoe laat
je slaapt en wanneer je studeert. En natuurlijk: volop gezelligheid met
je huisgenoten en van de stad om de hoek. In beide studentensteden
zijn vele studentenkamers te vinden.

Arnhem & Nijmegen: SSHN.nl
Arnhem & Nijmegen: ENTREE.nu
Nijmegen: KBSvastgoedbeheer.nl



Sporten
Je hoofd leegmaken na een dag studeren, je conditie verbeteren of
je grenzen verleggen? Zowel in Arnhem als in Nijmegen zijn er volop
mogelijkheden om te sporten. Als student kan je daar voordelig
gebruik van maken.

Studentensportkaart (20,95 p.m.*) Verschillende sportclubs in
o.a. Arnhem, Elst en Doetinchem sportinarnhem.nl/studenten
HAN Seneca (240,- p.j.*) Fitness-school op de HAN campus in
Nijmegen specials.han.nl/sites/seneca
Radboud Sportcentrum (123,- p.j.*) Met ruim 80 sporten, 200
groepslessen en 200 cursussen, het grootste sportcentrum in
Nijmegen ru.nl/sportcentrum

Studentenverenigingen organiseren een heleboel activiteiten die
variëren van reizen en sportevenementen tot en met galafeesten,
concerten en voorstellingen. Er is er altijd één die bij je past.

Studentenverenigingen

 Zie overzicht: han.nl/studeren/voltijd/tijdens-je-studie/naast-
de-studie/studie-en-studentvereniging

Wil jij graag Duits, Engels, Spaans of een andere vreemde taal leren?
Volg een HAN taalcursus met 50% korting!

Taalcursus

HAN Talencentrum han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen

De HAN heeft een groot aantal erkende studieverenigingen. Deze
zijn opgericht door studenten van dezelfde opleiding of academie,
die o.a. borrels, feesten, studiegerelateerde activiteiten en
studiereizen organiseren. Als lid kom je snel in contact met andere
studenten en bouw je ook een (zakelijk) netwerk op.
Ook de opleiding Commerciële Economie heeft haar eigen
studievereniging, namelijk Studievereniging CEnter. Voor meer
informatie, draai het boekje om.

Studievereniging

Bekijk de website sv-center.nl

-10-*prijzen op basis van studiejaar 2020-2021



1
2

3

4

Neem een kijkje
op jouw locatie

CAMPUS ARNHEM

1. R29

2. Hoofdgebouw (R31) (CE)

3. R27

4. R26

5. Papendaal (PL51)

Ruitenberglaan 29, 6826 CC

Ruitenberglaan 31, 6826 CC

Ruitenberglaan 27, 6826 CC

Ruitenberglaan 26, 6826 CC

Papendallaan 51, 6816 VD
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JAARPLANNING 22-23

22-08
29-08
05-09
12-09
19-09
26-09
03-10
10-10
17-10
24-10
31-10

 
07-11
14-11
21-11
28-11
05-12
12-12
19-12
26-12
02-01
09-01
16-01
23-01

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

 
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4

 
1
2
3
4
5
6
7
8
 

9
 

1
2
3
4
5
6
7
 
 

8
9

DATUM WEEK LESWEEK BIJZONDERHEID
Introductie eerstejaars
Start periode 1

Tentamenweek (T1)
Hersfstvakantie
Tentamenweek (T1)

Start periode 2

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Tentamenweek (T2)
Tentamenweek (T2)
Bufferweek / les vrije week

SEMESTER 1
Start periode 3

Voorjaarsvakantie

Tentamenweek (T3)
Tentamenweek (T3) / Goede Vrijdag (vr)

Start periode 4 / Tweede Paasdag (ma)

Koningsdag (do)
Meivakantie / Bevrijdingsdag (vr)

Hemelvaart (do)

Tweede Pinksterdag (ma)
Tentamenweek (T4)
Tentamenweek (T4)
Inzage / les vrije week
Herkansingsweek (T5)
Les vrije week
Start zomervakantie
Einde zomervakantie/introductie

30-01
06-02
13-02
20-02
27-02
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04

 
10-04
17-04
24-04
01-05
08-05
15-05
22-05
29-05
05-06
12-06
19-06
26-06
03-07
10-07
21-08

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
35

1
2
3
 

4
5
6
7
8
9
 

1
2
3
 

4
5
6
7
8
9

DATUM WEEK LESWEEK BIJZONDERHEID

SEMESTER 2



CAMPUS NIJMEGEN1

2

3

10

5

6
7

4

8

9

1. Bisschop Hamerhuis (VG75) (CE)

2. LvS10 (CE)

3. LvS2
Laan van Scheut 2, 6525 EM

Neem een kijkje

op jouw locatie

4. Opleiding Mondkunde (PVL25)

5. Hoofdgebouw (K33)

6. K35

7. Academie Sport en Bewegen (HDW141)

8. Technovium

9. Prof. Molkenboerstraat (PM3)

10. Albertinum (HDW121) (CE)

11. GW1

11

Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX

Kapittelweg 33, 6525 EN

Kapittelweg 35, 6525 EN

Heyendaalseweg 141, 6525 AJ

Heyendaalseweg 98, 6525 EE

Verlengde Groenestraat 75, 6525 EJ

Laan van Scheut 10, 6525 EM
Professor Molkenboerstraat 3, 6524 RN

Heyendaalseweg 121, 6525 EE

Groenewoudseweg 1, 6524 TM



Studievereniging
CEnter
Daar waar het reguliere onderwijs stopt, gaan wij verder!



Dit boekje is tot stand gekomen door leden van Studievereniging CEnter.

Dennis Kok (hoofdredacteur)
Ilonca Krabbenborg
Kiki Kemperman
Simone van Vierzen

Studievereniging CEnter
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ook wij hechten waarde aan milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Daarom is dit boekje
gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

Colofon

Redactie

Foto`s



 

Leuk dat je hebt gekozen voor de opleiding Commerciële Economie aan de
HAN. Studievereniging CEnter heet je van harte welkom.

Wij zijn van mening dat jouw studietijd verder reikt dan alleen maar met je
neus in de boeken te zitten. Daarom heeft de opleiding Commerciële
Economie aan de HAN sinds 2014 haar eigen studievereniging, namelijk
Studievereniging CEnter.

Wij organiseren zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten en
evenementen. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandreizen, diverse
(thema-)feesten, sportevenementen en gezellige borrels. Maar ook
bedrijfsbezoeken, workshops of gastcolleges komen voorbij.

Iedere CE student is bij ons welkom, daarom vind je in dit boekje wat wij
allemaal organiseren. Heb je zelf een te gek idee? Geef het door, sluit je aan
bij één van onze commissies of vervul zelfs een bestuursfunctie! Bij ons is van
alles mogelijk.

-2-

Hoi!

550+
leden

35+
events per jaar

1
reis per jaar



Commissies
Organiseren kost natuurlijk wat tijd en dat hoeft het bestuur niet alleen te
doen. Daarom werkt Studievereniging CEnter met commissies die mee
helpen organiseren. Ook jij kunt deelnemen aan één van de commissies!

Activiteiten commissie
De commissie die verschillende activiteiten organiseert gedurende het
studiejaar. Denk bijvoorbeeld aan bowlen of een groot voetbaltoernooi.

Arnhem commissie
Ook voor de CE-studenten in Arnhem hebben wij een commissie die
verschillende borrels en activiteiten organiseren in Arnhem.

Buitenlandreis commissie
Ieder jaar maken we een reis naar een Europese stad. Deze organiseert de
commissie helemaal zelf! 

Extern & Alumni commissie
Deze commissie organiseert alle educatieve evenementen zoals workshops,
gastcolleges en bedrijfsbezoeken.

Borrel en activiteiten commissie
De commissie die verschillende activiteiten organiseert gedurende het
studiejaar. Denk bijvoorbeeld aan bowlen of een groot voetbaltoernooi. Een
gezellige borrel of een feest tot in de late uurtjes organiseren kan deze
commissie wel.

Introductie commissie
Studeren begint pas na een onvergetelijke introductie die door de opleiding
en ons gezamenlijk wordt georganiseerd. Dit wil je niet missen!

Marketing commissie
De commissie die zorg draagt over alle promotie, zoals onze social media
kanalen. Volg jij ons al op Facebook of Instagram?



 
De opleiding Commerciële Economie en Studievereniging CEnter
organiseren ieder jaar samen een introductiekamp voor alle nieuwe
Commerciële Economie studenten aan de HAN. In deze drie dagen leer je de
studie, de stad en je medestudenten beter kennen. Meedoen aan het
introductiekamp staat garant voor een hele leuk tijd!

Samengevat
- Leer je studiegenoten alvast kennen
voordat je de boeken induikt
- Wij zorgen voor een programma vol
activiteiten zonder ontgroening
- Leer je studentenstad kennen met een
kroegentocht en toffe feesten
- Gezellig kamp op toplocatie tussen
Arnhem en Nijmegen (met bar!) 
- Ontbijt  & avondeten regelen wij;
drankjes haal jij 
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Introductie

Bekijk after-
movie 2019



Een aantal leuke feesten en borrels passen perfect in het leven van een
student. Daarom organiseren wij gedurende het jaar een aantal feesten en
borrels. Tijdens deze feesten en borrels leer je de andere leden steeds beter
kennen en meng je je in de gezellige CEnter familie. 

De CEnter borrels vinden maandelijks plaats in onze stamkroeg genaamd
'Bascafé in Nijmegen. Bascafé is dé gezelligste studentenkroeg waar je iedere
dag welkom bent. Onze borrels worden vaak ingevuld door een bepaald
thema. Voorbeelden van borrels zijn: “Back tot he 90’s” en “Proud to be
fout”, maar ook feesten zoals Halloween en CEnterklaas.
Ook in Arnhem vinden er regelmatig borrels plaats. Deze worden veelal
georganiseerd in het Studentencafé Lokaal 99 op de HAN campus.

Naast de maandelijkse borrels die wij geven, organiseren wij ook regelmatig
feesten. Deze feesten organiseren we vaak ook samen met andere
studieverenigingen en dan pakken wij hier groots bij uit. Naast goede
drankacties, ontvang je als lid ook veelal een dikke korting op je
toegangskaartje.

Feesten & borrels
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Misschien wel de leukste activiteit van het jaar... de buitenlandreis! Voor veel
leden het hoogtepunt van het jaar. Tijdens de buitenlandreis gaan we met
circa 50 studenten 3 à 4 dagen op reis om daar de buitenlandse straten
onveilig te maken.

In de afgelopen jaren hebben we o.a. een bezoekje gebracht aan Berlijn,
Boedapest, Brussel, Krakau, Malaga, Praag en Athene. De buitenlandreis
biedt je veel gezelligheid en de kans om nóg meer uit je studietijd te halen.
Tijdens de reis hanteren wij een programma met ook een aantal educatieve
activiteiten. Zo proberen we een bedrijfsbezoek te organiseren en maken we
vaak een bezoekje aan de Universiteit in de stad van bestemming.
Natuurlijk blijft er meer dan genoeg vrije tijd over om andere leuke dingen te
ondernemen. Zo hebben we in Praag een bootfeest gehouden en hebben we
in Boedapest meerdere badhuizen bezocht. In de avond houden we vaak een   
kroegentocht en gaan we vaak gezamenlijk het nachtleven opzoeken.

De buitenlandreizen zijn geheel vrijwillig en hebben een eigen bijdrage, maar
het is absoluut de moeite waard om mee te maken. De gezelligheid, mooie
herinneringen en vriendschappen die je sluit zullen je altijd bij blijven. 
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Buitenlandreis

Bekijk after-
movie Athene 2022



Bij SV CEnter zitten we niet al te graag stil, dus organiseren wij zowel grote
als kleine (sport-) activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. shotjes-bowlen,
een bierproeverij en een studentikoze cantus.
Ook sporten vinden we belangrijk. Daarom organiseren wij een jaarlijks
voetbaltoernooi en gaan we ieder jaar op wintersport tijdens de Dutchweek
in Val Thorens. Dit alles natuurlijk voor een studentenprijsje.
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Activiteiten

 

Bekijk after-
movie skitrip 2019



SV CEnter is niet voor niks een studievereniging. Naast gezellige activiteiten,
organiseren wij ook educatieve activiteiten die nuttig zijn en extra verdieping
geven aan jouw studie. Denk hierbij aan workshops, trainingen,
bedrijfsbezoeken en congressen. 

Naast CE-studenten, zullen er ook vaak afgestudeerde CE’ers (Alumni's)
aanwezig zijn. Zij zijn vaak al actief in jouw potentiële werkveld. Ons
uiteindelijke doel is om je te informeren over de mogelijkheden in ons
vakgebied en je een mogelijkheid te bieden om te beginnen met een netwerk
op bouwen. Daarom werken wij samen met de Sales Management
Association (SMA) en het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA).

-8-

Educatieve events
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8 tips van ons

Schrijf je in bij een
(studie)vereniging!

Naast gezelligheid, helpt
het jezelf ook verder met

o.a. netwerken.
Lennard, afgestudeerd

Ontwikkel goede
contacten met

docenten, zij kunnen je
helpen bij het vinden

van een stage.
Janne, afgestudeerd

Begin op tijd met
voorbereiden en maak

een overzicht voor jezelf.
Dit geeft je rust en

vergeet je niks.
Sam, 3de jaars

Zorg dat je goed gebruik
maakt van je tijd in de
les. Dan heb je naast je

schooluren, ook genoeg
tijd voor leuke dingen.

Sven, 3de jaars

Zorg voor een optimale
LinkedIn pagina en

maak connecties. Dit
kan je helpen in je
verdere loopbaan.

Tara, 4de jaars

Geef je op voor de
introductie. Dit is hét

moment om jouw klas
goed te leren kennen.

Bas, 4de jaars

Er wordt veel gewerkt
met groepjes. Zorg dat

je bij een groep behoort
met actieve studenten:

die stimuleren jou weer!
Ivo, afgestudeerd

Kom zoveel mogelijk in
aanraking met

bedrijven, dat helpt je
met het vinden van een

stage en een bijbaan.
Kas, afgestudeerd



PER STUDIEJAAR

SLECHTS€ 10,-

/studieverenigingcenter @sv_center sv-center.nl Studievereniging CEnter

Wil jij ook een onvergetelijke studietijd? Schrijf je dan nu in bij SV CEnter en
profiteer van vele voordelen zoals gratis toegang tot al onze (educatieve)
activiteiten en borrels, kun je jezelf opgeven om mee te gaan op studiereis,
kan je gebruik maken van exclusieve aanbiedingen en krijg je korting op
schoolboeken. 

Word lid!

toegang tot onze activiteiten

studiereizen

korting op je schoolboeken

extra goedkoop drinken bij onze borrels

sv-center.nl/inschrijven

Volg ons ook op social media

geen verplichtingen of verwachtingen


