
Inschrijfformulier duinenrit 6 augustus 2017 

Ruitervereniging Manege Vreehorst heeft als thuishaven Manege Vreehorst aan de Veurseweg te Voorschoten, en is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Manege Vreehorst is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van 

Ruitersportcentra (FNRS). 

 
Lees voor het invullen de voorwaarden goed door. Vul de gevraagde 
gegevens s.v.p. duidelijk en met blokletters in.  
 
Gegevens 
 
Voornaam + achternaam:          M/V 

 
 
Geboortedatum: 

 
 
E-mailadres*: 

 
 
Telefoonnummer: 

 
 
Lesdag + instructeur: 

 
 

Het tijdschema wordt van tevoren bekendgemaakt aan de deelnemers. 
 Verwachte tijdsduur van de rit is ± 4 uur. 

 
Kosten 
€ 45, -   Lid ruitervereniging 
€ 60, -   Geen lid ruitervereniging 
Betaling:  Ik betaal per bank**  Ik betaal contant op de dag van de buitenrit 
 
** Bij betaling per bank s.v.p. het inschrijfbedrag uiterlijk één week voor de buitenrit, onder 
vermelding van buitenrit/datum en naam deelnemer overmaken op IBAN: NL78 INGB 0004 4656 60 
t.n.v. Ruitervereniging Manege Vreehorst 
 
 
 
 
Datum:     Handtekening***: 

 
 
 
 
 
*Dit e-mailadres wordt gebruikt ter 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 geheel 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. 
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Voorwaarden 
 

Lidmaatschap 
De duinenrit wordt georganiseerd door Ruitervereniging Manege Vreehorst. Als je lid bent van de 
vereniging kun je tegen gereduceerd tarief meedoen, je moet dan wel de contributie over het 
lopende jaar betaald hebben. 
 
Je kunt lid worden van de Ruitervereniging door middel van het invullen van het ‘Inschrijfformulier 
lidmaatschap Ruitervereniging’. Het formulier kun je vinden in de informatiehoek van de 
Ruitervereniging in de kantine.  
 
Toestemming vragen 
Om te kunnen deelnemen aan de duinenrit dien je over voldoende rijervaring te beschikken. Vraag 
van tevoren toestemming aan je instructeur of je mag en kunt deelnemen. Met het invullen van het 
inschrijfformulier is je aanmelding nog niet definitief. Pas als je van de organisatie een 
bevestigingsmail hebt gehad is je inschrijving rond.  
 
Inschrijven 
De inschrijfperiode loopt van 10 juli t/m 30 juli, het maximumaantal deelnemers is tien personen. 
 
1 – Vul het formulier volledig in, en deponeer deze in de inschrijvingenbrievenbus.  
 
2 – Betaal volgens de aanwijzingen op de voorkant van dit formulier, nadat je een bevestiging van je 
      aanmelding hebt ontvangen 
 
Inschrijving is alleen geldig wanneer alle gegevens zijn ingevuld.  Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet 
een wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) het formulier ondertekenen. 
 
Annuleren 
Annuleren van de duinenrit is mogelijk tot uiterlijk 3 dagen voor de datum waarop de buitenrit 
verreden wordt via mail naar: buitenrijden.vreehorst@gmail.com.  Bij opzeggen na die datum wordt 
het inschrijfgeld niet geretourneerd, of dient alsnog te worden betaald. 
 
Overige 
Voor, tijdens en na de buitenrit dienen de instructies van de begeleidende ruiters zonder 
voorbehoud uitgevoerd te worden. 
 
Bij de ritten wordt uit oogpunt van veiligheid en herkenbaarheid gebruik gemaakt van 
veiligheidshesjes van de ruitervereniging. Gebruik hiervan is verplicht. 
 
Voor verdere informatie over de buitenritten georganiseerd door de Ruitervereniging mail naar: 
buitenrijden.vreehorst@gmail.com. 


