
Informatie over de introductie van Bedrijfskunde Nijmegen  

Beste Bedrijfskundige in spé,  

Wat leuk dat je hebt besloten om Bedrijfskunde te gaan studeren in de leukste studentenstad van 
Nederland, Nijmegen! Wij nodigen jou dan ook van harte uit om deel te nemen aan de leukste week 
van je studententijd: de introductieweek! Namens sv Nexus (de studievereniging van Bedrijfskunde) 
kunnen we niet wachten tot we jullie kunnen ontmoeten! 

De introductieweek wordt afgetrapt op maandag 22 augustus en eindigt op donderdag 25 augustus. 
Deze week is dé ideale gelegenheid om aan de hand van toffe activiteiten kennis te maken met je 
klas- en studiegenoten, de studievereniging, de HAN-campus en de stad Nijmegen.  

De kosten voor deelname bedragen 69,- euro. Hiervoor krijg je vier dagen vol onvergetelijke 
ervaringen die je nog tot ver in je studie zal blijven koesteren én krijg je hierbij eerste jaar als lid van 
studievereniging Nexus cadeau!  
We raden je aan om die week een slaapplek tot je beschikking tot hebben voor een optimale 
beleving. Ook is het handig als je een fiets regelt en die dagen kan gebruiken, zodat we gemakkelijk 
door Nijmegen kunnen cruisen naar alle activiteiten.  

 
Het introductieprogramma vind je hieronder bij ‘Programma van dag tot dag’. Via de link onder 
‘Aanmelden en Kosten’ kun je je jezelf aanmelden voor de introductie. We verzoeken je vriendelijk 
om jezelf vóór 15 augustus aan te melden: voor deze introductieweek geldt vol = vol. Het aanmelden 
verloopt via de webshop van de HAN.  

 
Je kan middels de whatsappgroep op de hoogte blijven van alles wat er speelt rond de introductie. 
Dit is tevens een plek waar je in contact kan komen met de organisatie en andere studenten in 
aanloop naar het studiejaar. Hieronder vind je de uitnodigingslink:  

https://chat.whatsapp.com/IvL0sfXswbF6TOYZes4Zl6 

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe tof het is om mee te doen. De introductie legt de basis 
voor een aantal geweldige jaren!  

Wij hopen je dan ook te mogen verwelkomen op de introductieweek!  

Voor overige vragen zijn wij bereikbaar via: intro@svnexus.nl 

Tot dan! 

Met vriendelijke groeten, 

Introductiecommissie van Studievereniging Nexus 
Afdeling Bedrijfskunde van de HAN University of Applied Sciences  

Neem ook vast een kijkje op onze website: www.svnexus.nl  
Óf op onze Instagram: sv_nexus (www.instagram.com/sv_nexus) 
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