Inschrijving Verenigingslessen LR&PC De Weideruiters
Geacht lid,
U heeft aangegeven deel te willen nemen aan de wekelijkse verenigingslessen zoals
aangeboden door De Weideruiters. Kosten voor deelname zijn per maand te betalen
(€22,00) en zullen met automatische incasso door de penningmeester geïnd worden.
In welke groep u of uw kind gaat deelnemen, gebeurt in overleg met de betreffende
instructeur. Zij/hij heeft het beste inzicht in welke groep de combinatie het best tot zijn
recht komt.
Deelname in groepsverband met een hengst kan slechts na uitdrukkelijke toestemming van
de instructeur. Hiervan wordt op geen enkele wijze afgeweken, de instructeur heeft tijdens
de verenigingsles de verantwoording over de groep en heeft de veiligheid en het
welbevinden van de deelnemende combinatie als kernopdracht bij het uitvoeren van
zijn/haar werk.
Bij inschrijving voor de verenigingslessen heeft u van het volgende kennisgenomen:
• Combinaties zijn op tijd aanwezig om bij aanvang van de les direct te paard aan de les
deel te kunnen nemen
• De combinatie is opgetuigd met het voor de les correcte harnachement
• De ruiter draagt een veiligheidshelm volgens de laatst geldende normen door de
KNHS uitgegeven
• Aanwijzingen van de instructeur worden opgevolgd, hij/zij is verantwoordelijk voor
de gang van zaken tijdens de les
• Afwezigheid wordt tenminste 24-uur vooraf (overmacht situaties uitgezonderd)
doorgegeven
• Afwezigheid geeft géén recht op restitutie van het lesgeld, in overleg met de
instructeurs kan de gemiste les op enig ander moment (maar binnen 1 maand)
ingehaald worden.
• Kunt u door kreupelheid paard of door ziekte langer dan 1 maand niet (meer)
deelnemen aan de lessen, dan wordt het lesgeld gerestitueerd/ de incasso gestopt
• Mochten de lessen door andere dan weersomstandigheden, langer dan een maand
niet doorgaan, dan volgt restitutie van het betaalde lesgeld.
• Opzeggen van deelname tenminste 1 maand voorafgaand aan de stopdatum

Inschrijving Verenigingslessen LR&PC De Weideruiters
Naam deelnemer

:

(ouder/voogd)

:

KNSH nr.

:

Naam paard

:

Categorie : paard of pony: A/B/C/D/E

Klasse :

Voorkeur lesgroep : Bixie / Pony / Paard /Western

tijd :

Gewenste datum start :
Naast het lessen volgen is de oude hal te huur voor €2,50

ja / nee

Opmerkingen/bijzonderheden

Ondergetekende verklaart door het tekenen van deze inschrijving bekend te zijn met de
rijbaanregels en het huishoudelijk regelement van de vereniging zoals gepubliceerd op onze
website: https://www.weideruiters.nl/vereniging
Met het tekenen van deze overeenkomst machtigt de deelnemer de Penningmeester van de
Weideruiters het deelname geld per incasso te innen.
Bank nr.:

Ten name van :

Datum:
Handtekening :

Plaats:

Formulier mailen naar de penningmeester : pennweideruiters@gmail.com

