Inschrijfformulier ponykamp 2019
Datum inschrijving:

Ik wil me inschrijven voor:

0 dinsdag 23 april

0 3 daagse meivakantie: 28-29-30 april 2019

0 week 1: 08-12 juli 2019

0 donderdag 25 april

0 3 daagse: 21-22-23 juli 2019

0 week 2: 15-19 juli 2019

0 3 daagse (12+): 24-25-26 juli 2019 (vervallen)

0 week 3: 12-16 aug 2019

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
IBAN nummer:
Exacte naam rekeninghouder:
Telefoon thuis:
Mobiel nr van ouder/verzorger:
E-mailadres ouders / verzorger:
Geb. datum:
Lengte: (als je niet op Het Paardrijk rijdt)

Gewicht: (als je niet op Het Paardrijk rijdt)

Huisarts:

Verzekering nr:
Naam verzekering

Rijervaring: Jaar

Ik kom voor het

jaar

Bijzonderheden:

Allergieën, ziektes, diëten Eventueel
medicijnen (doorgeven aan de
leiding)
Incassomachtiging
Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik het ruitersportcentrum wel/niet* om de geldende
bedragen voor het ponykamp 2019 te incasseren van mijn bank- of girorekening.
Mocht ik het niet eens zijn met de incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken na
afschrijving bij mijn bank terug te vorderen.
Fotomateriaal

Datum:

Z.O.Z.

Bij het tekenen van het inschrijfformulier ga ik akkoord
dat foto’s van het kamp gebruikt worden voor het paardrijk/ facebook en het album van
het paardrijk op de website.
Handtekening ouder/verzorger

Z.O.Z.

Z.O.Z.

Het Paardrijk
T: 06-55596552
Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum
E: info@hetpaardrijk.nl
Adm: administratie@hetpaardrijk.nl W: www.hetpaardrijk.nl

Z.O.Z.

Z.O.Z.

BTWnr: 186542495.B0
KvKnr: 17173928
IBAN: NL73Rabo 0100967205

Kosten ponykamp 2019

Dagkamp *geen incasso

€ 47,50 per dag

Te voldoen voor 1 april 2019

3 daagse 28-29-30 april

€ 205,00

Incasso op 1 april 2019

3 daagse zomervakantie

€ 205,00

Incasso voorschot € 75,- op 1 april 2019
Incasso restbedrag € 135 op 1 juni 2019

Ponykamp week

€ 290,00

Incasso voorschot € 100,- op 1 april 2019
Incasso restbedrag € 190 op 1 juni 2019

De inschrijving is definitief als u een bevestiging van inschrijving heeft gehad en het inschrijfgeld
(uitsluitend per bank) is voldaan.
Bij inschrijving na 1 april wordt het volledige ponykamp bedrag op 1 juni geïncasseerd.
Bij inschrijving na 1 juni is de inschrijving definitief als het volledige bedrag is overgemaakt op:
Rekeningnummer: NL73Rabo 01009 67 205 t.n.v. Het Paardrijk onder vermelding van naam en datum
ponykamp.

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang kamp worden er voor de 3 daagse € 75,- en voor de
week € 100,- annuleringskosten berekend.
Na ondertekening van een volledig ingevuld formulier ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

Veel paardenplezier!

ps: Risicoverklaring (hieronder) toevoegen indien uw kind niet rijdt in de Paard en Plezierlessen.

Het Paardrijk
T: 06-55596552
Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum
E: info@hetpaardrijk.nl
Adm: administratie@hetpaardrijk.nl W: www.hetpaardrijk.nl

BTWnr: 186542495.B0
KvKnr: 17173928
IBAN: NL73Rabo 0100967205

Het Paardrijk V.O.F.
Koesteeg 39

5258 TN Berlicum

KvK 17173928

Risico acceptatie en aansprakelijkheid
Ik verklaar het volgende:
1. Ik ben op de hoogte van en accepteer het risico dat inherent is aan het berijden van en het
omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee
samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en
na afloop van instructie, contact met het dier enzovoorts.
2. Ik verblijf op de manege, heb eventueel contact met paarden en neem eventueel deel aan instructie voor eigen
rekening en risico en zal ten aanzien van de manege, behalve het hier omschrevene, geen aanspraken doen gelden
op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.
3. In geval van minderjarigheid, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Het
Paardrijk voor dergelijke aanspraken door of namens het kind.
4. Het Paardrijk is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het zich door mij niet houden aan de
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels dan wel het niet houden aan de
aanwijzingen / instructies van medewerkers van Het Paardrijk.
5. Het Paardrijk is slechts dan jegens mij aansprakelijk voor kosten en schade, indien aantoonbaar is dat deze
schade is ontstaan door handelingen door of namens medewerkers van Het Paardrijk, die in ernstige mate in strijd
zijn met de zorgvuldigheid die door Het Paardrijk dient te worden betracht, of een andere aan Het Paardrijk toe te
rekenen grove fout.
6. Enige aansprakelijkheid van Het Paardrijk voor kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag
waarvoor Het Paardrijk zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen
redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Voor gelezen en akkoord te Berlicum op …………………………………………… 20—
Voorletters en achternaam ouder/voogd/begeleider/deelnemer…………………………………………………..……….
Voorletters en achternaam kind…………………………………………………..………………………………………………………………...
Straat + huisnummer: Straat + huisnummer: …………………………………………………..…………………………………………..
Postcode en plaats Postcode en plaats…………………………………………………..………………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………………………..………. ………………………………………………………………………..…………
Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Handtekening ouder/voogd/begeleider/deelnemer……………………………………………………………………………………
Het Paardrijk
T: 06-55596552
Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum
E: info@hetpaardrijk.nl
Adm: administratie@hetpaardrijk.nl W: www.hetpaardrijk.nl

BTWnr: 186542495.B0
KvKnr: 17173928
IBAN: NL73Rabo 0100967205

