
Pony              Paard Naam 

Contactpersoon (ouders / verantwoordelijke) :  

Zonder overnachting ruiter 

SPRINGSTAGE 
INSCHRI JV INGSFORMULIER

Handtekening

Volledige naam

Woonadres

Geboortedatum

E-Mail GSM nr.

Meer informatie :

info@anouchdanneelssporthorses.com
www.anouchdanneelssporthorses.com/springstages

:

:

:

:

:

2023 

Lid VLP/LRV-club 

Opmerkingen    

Niveau combinatie in cm 

5-6-7 juli 2023

23-24-25 augustus 2023

Data 2023 • SCHILDE

Met overnachting ruiter Zonder overnachting ruiter 

Wanneer een deelnemer door omstandigheden enkele trainingen moet missen, dient wel de volledige stage betaald te worden. Bij
annulatie van de stage, om welke reden dan ook, op welk tijdstip ook, dient wel de reservatiekost betaald te worden. Het resterende
bedrag zal niet in kosten gebracht worden indien u een doktersattest of veeartsattest kan indienen voor de start van de stage. De
reservatiekost is niet recupereerbaar of doorzetbaar voor een andere datum. U mag wel zelf een vervanger voorzien van hetzelfde
niveau en de reservatiekost onderling met elkaar afhandelen. De organisator is niet verantwoordelijk bij gebeurtelijke ongevallen of
diefstal tijdens de springstage. De deelnemers worden geacht een eigen ongevallenverzekering te hebben afgesloten en inorde te zijn
met hun burgerlijke aansprakelijkheid. Het paard of pony dient geregistreerd te staan in het Belgisch Confederatie van het paard. Elk
paard dient een volledig vaccinatiepaspoort te kunnen voorleggen, griep en rhino, niet ouder als 6 maanden.

Vraag eerst de beschikbaarheid van vrije plaatsen na vooraleer u de betaling in orde maakt.
De reservatiekost dient overgeschreven te worden.
Bezorg dit inschrijvingsfomulier digitaal of ingescand mét het betalingsbewijs van de reservatiekost via WhatsApp of e-mail. 
Hierna krijgt u een definitieve bevestiging van uw inschrijving.                    
Het overige bedrag dient u te betalen bij aankomst van de springstage. De reservatiekost en korting wordt afgetrokken van het totale bedrag.

+32 470 84 66 30 (WhatsApp)

Met overnachting ruiter 

Data 2023 • SINT NIKLAAS

2-3-4 augustus 2023 Zonder overnachting ruiter 
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Datum afgifte inschrijving  :

Ontvang € 25,- korting op het totale bedrag van een springstage in Schilde mét overnachting indien u uw inschrijving definitief maakt vóór 31 december 2022 .

 27-28-29 mei 2023 Zonder overnachting ruiter 


