
 

Inschrijfformulier Camping Vreehorst   
Zaterdag 25 augustus 2018 vanaf 20.30uur tot zondag 26 augustus 
8.30.  
 
Lees voor het invullen de voorwaarden goed door. 
Vul de gevraagde gegevens s.v.p. duidelijk en met blokletters in. 
 
Gegevens 
 
Naam deelnemer:          

 
Leeftijd deelnemer: 

 
E-mailadres*: 

 
Telefoonnummer: 

 
Dieetwensen: 

 
 

 
Medicijngebruik: mocht uw kind ’s avonds of ’s ochtends bij het ontbijt medicijnen gebruiken, dan kunt u dat hier 

aangeven. 
 

 
 

 
Overige bijzonderheden: 

 
 

 
 
 
Kruis aan wat van toepassing is 

 Lid van de ruitervereniging: € 10,00   Geen lid van de ruitervereniging: € 12,50  

 
 
Datum:     Handtekening**: 

 
 
* Dit e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie. 
** Door ondertekening van dit formulier verklaart men de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te 
stellen voor schade van welke aard dan ook en derhalve voor eigen rekening en risico deel te nemen aan dit 
evenement. Indien onder de 18 jaar is ondertekening door de wettige vertegenwoordiger (ouder/voogd) 
verplicht. 
 
 

LET OP! Het opzetten en afbreken van de tent is de verantwoordelijkheid van 
de deelnemers en/of de ouders van de deelnemers zelf. 



 

 

Voorwaarden Camping Vreehorst 

 

Activiteiten als Camping Vreehorst worden georganiseerd door Ruitervereniging Manege Vreehorst. 
Als lid van de vereniging kan je tegen gereduceerd tarief deelnemen. Hiervoor moet wel de 
contributie over het lopende jaar zijn voldaan. 
 
Lid worden van de ruitervereniging kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier 
‘Lidmaatschap Ruitervereniging’. Het formulier kun je downloaden op www.vreehorst-rv.nl of vind je 
in de informatiehoek van de vereniging in de kantine. 
 
Inschrijven 
Vul het formulier duidelijk in en stop deze in de brievenbus in de kantine (rv-hoek), en schrijf je naam 
op de inschrijflijst. De inschrijving is alleen geldig wanneer alle gegevens zijn ingevuld. Ben je jonger 
dan 18 jaar, dan moet een wettige vertegenwoordiger (ouder/voogd) het formulier ondertekenen.  
 
Betaling 
Betalen doe je bij aanvang van Camping Vreehorst. Je betaalt (het liefst gepast) contant bij een van 
de bestuursleden of vrijwilligers. 
 
Annuleren 
Afzeggen zonder betalingsverplichting kan tot en met donderdag 23 augustus 2018 via 
activiteiten.vreehorst@gmail.com. Annuleer je na deze datum, dan dien je het inschrijfgeld alsnog te 
voldoen. Deelnemers die niet betalen of niet komen opdagen worden uitgesloten van deelname aan 
verdere activiteiten tot de betaling is voldaan. 
 
Benodigdheden 
Deelnemers dienen zelf een tent, slaapzak, luchtbed en verdere benodigdheden mee te nemen. 
Uiteraard kunnen tenten worden gedeeld. Heb je nog een plekje over in je tent? Laat dat dan even 
weten aan de organisatie! De tent dient vooraf aan de activiteit en aan het einde van de activiteit 
opgezet te worden door de deelnemers en/of de ouders van de deelnemers. 
 
Vragen en opmerkingen 
Meer info is te vinden op www.vreehorst-rv.nl of op www.facebook.com/ManegeVreehorst. Vragen 
met betrekking tot dit evenement worden alleen per e-mail in behandeling genomen. Mailen kan 
naar activiteiten.vreehorst@gmail.com. 
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