Inschrijfformulier Ruiters
Lijkt jou het ook leuk om ruiter te worden bij Manege De Blijde Ruiters? Vul dan je gegevens in op het
inschrijfformulier. Na het ontvangen van de gegevens ben je aangemeld bij onze stichting. Er zal
contact met je worden opgenomen via de email door onze instructrices.

Gegevens ruiter
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s) /
verzorger(s) invullen.

Voornaam:

Voorletters

Tussenvoegsel:

Achternaam

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Gewicht*

Lengte:

cm.

- - KG (max 90 kg)

Ruiterervaring
zo ja waar?

Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:

Geboortedatum

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Alleen personen die de gegevens functioneel nodig hebben en toegang hebben tot ons softwareprogramma
(zoals de penningmeester, het instructieteam en het secretariaat) hebben hiermee inzicht in de strikt
noodzakelijke gegevens.
Je gegevens worden door De Blijde Ruiters met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve
van de inschrijving registreren we in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.
Versie 1.0

Gegevens omtrent de beperking:

graag invullen indien van toepassing of doorstrepen aub.

Lichamelijk en/of geestelijk beperkt

Afhankelijk van hulpmiddelen? Ja…………………… nee

Beperking(en)/ aandoening(en)*

Rolstoel gebonden ja/nee

Fysiotherapie (zo ja is overleg gewenst):

Communicatie:
niveau:
Lezen/schrijven:

Sociaal gedrag: (evt. bijzonder gedrag):

Medicijngebruik: (wordt hierdoor het reactievermogen
beïnvloed)

Epilepsie (zo ja welke vorm, hoe te handelen etc.):

Gehoor / Zicht:

Overige bijzonderheden:

Reden van aanmelding: recreatief / therapeutisch/anders nl;

School / Bedrijf? Dagverblijf:
Adres:

postcode:

Woonplaats:

tel nr:

Huisarts naam:

adres:

Woonplaats:

tel nr:

Specialist naam:

adres:

Woonplaats:

tel nr:

Betalingsgegevens Ruiter
Om je persoonlijke incassomachtiging voor het lesgeld in orde te maken, hebben we je rekeningnummer nodig.
IBAN-nummer:

Ten name van:

Handtekening:

Het lesgeld wordt via automatische incasso geïncasseerd en de automatische incasso gaat bij inschrijving voor de 15e
van de maand de eerstvolgende maand en bij inschrijving na de 15e van de maand de daar op volgende maand in. Het
formulier automatische incasso wordt omgaand ingeleverd. De inschrijfkosten zijn € 2.50
Genoemde ruiter/ouder/voogd verklaart zich akkoord met het lesgeldtarief en de regels van de Manege De Blijde
Ruiters, zoals aan de achterzijde vermeld.
Ondergetekende verklaart hierbij tevens dat de medische commissie en/of instructrice van De Blijde Ruiters gemachtigd
is de medische gegevens van de ruiter op te vragen bij huisarts en/of specialist/instelling of school.
Plaats:_____________________Datum:__________________Handtekening__________________________________

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze
stichting. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Tot slot
Wanneer kan je rijden ?

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Bedankt voor je aanmelding!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij het secretariaat via info@deblijderuiters.nl

Algemeen.
1. De lessen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de zomervakantie. Wijziging van de lestijden wordt in
overleg met de instructrices vastgesteld.
2. De ruiter dient ruim op tijd, liefst kwartier, vóór de aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
3. Bij verhindering dient de les minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd via de email info@deblijderuiters.nl.
4. Uitsluitend in geval van ziekte kunnen de lessen, indien mogelijk en altijd in overleg met de instructrices, binnen
3 maanden worden ingehaald.
5. Bij het stoppen van de rijlessen dient een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen.
(Opzegging dus vóór de eerste van de maand)
6. Het dragen van een goedgekeurde veiligheid cap tijdens de lessen is verplicht. Deze dient u zelf aan te schaffen.
7. De ruiter rijdt op eigen risico en kan derhalve de Stichting De Blijde Ruiters niet aansprakelijk stellen voor
geleden schade.
8. De Stichting De Blijde Ruiters behoudt het recht tot opzegging van de rijlessen:
als de houding/gewicht van de ruiter zodanig is dat dit ten koste gaat van c.q. schade toebrengt aan het
paard. Dit ter beoordeling van de instructrices en/of de paardenfysiotherapeut.
Lesgelden.
1. Met ingang van 1 Januari 2018 bedraagt het lesgeld voor niet advies ruiters €662.-- per jaar en voor advies
ruiters €517,-- per jaar. Van eventuele toekomstige verhogingen wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
2. De lesgelden dienen vooruit te worden voldaan middels:
a. Betaling op basis van een jaarnota. Deze wordt in de maand mei verzonden en dient voor 1 juli betaald
te worden. Op het jaarbedrag wordt een korting van 2 % verstrekt.
b. Maandelijkse termijnen per automatische incasso.
Bij dringende bezwaren kan van de automatische incasso, na overleg, worden afgeweken. Het niet tijdig
betalen zal uitsluiting van de lessen tot gevolg hebben.
c. De door u afgezegde lessen worden normaal aan u door berekend. De door de manege afgezegde lessen
en de door ziekte niet gevolgde lessen kunnen in overleg met de instructrices binnen drie maanden
worden ingehaald.

□ Ruiters zonder beperking ( niet advies ruiter) worden geacht vrijwilliger werkzaamheden uit te voeren.
Gelezen en nota van genomen,
Handtekening. _____________________________
Donaties.
Om onze financiële basis te versterken zijn donateurs onontbeerlijk. Uiteraard kunt ook u onze stichting steunen
d.m.v. een donatie. Voor elke bijdrage zijn wij u bijzonder dankbaar. Mocht u een factuur voor een donatie wensen te
ontvangen dan is hiervoor een minimale bijdrage van € 15.00 vastgesteld.

