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St ich t ing  Manege het  Roess ingh 
P a a r d r i j d e n  v o o r  i e d e r e e n  

 
 

Ondergetekende geeft zichzelf / zijn kind op als ruiter van hierboven genoemde stichting. 
 
Naam ruiter   :       E-mail: 
 
Adres   :       Maandcontributie : € 60  
 
Postcode, Woonplaats :      Datum aanmelding: 
 
Telefoon   :      Datum start :    
          (In te vullen door instructeur) 
 
Geboortedatum  :       Lengte en gewicht: 
          BMI (max. 27): 
 
School/opl./ werk :        Bank / giro nr.:    
   

Beperking:  Ja / Nee 
Overeengekomen wordt, dat: 
 
• De ruiter geheel op eigen risico rijdt. 
      De ruiter tien minuten voordat  de les begint aanwezig moet zijn. 
 
• Het lesgeld wordt geïnd dmv automatische incasso. Wanneer u dit aanmeldingsformulier ondertekent, 

is dit tevens uw machtiging. (Let op : Naam en rek.nr. moeten overeenkomen) 
Bij het vaststellen van de contributie is rekening gehouden met de feestdagen en kerstsluiting. I.v.m.de 
zomersluiting wordt één maandcontributie niet afgeschreven. 
 

• Indien de les niet bijgewoond kan worden, de instructeur (-trice) dit minimaal 24 uur voor het 
betreffende lesuur moet weten.  In overleg kan per maand één les binnen twee weken worden 
ingehaald. 

      Indien het u niet lukt om uw verhindering van een les tijdig aan ons te melden (minimaal 24 
      uur  van tevoren) is het niet meer mogelijk om deze les in te halen. 
      Er is geen mogelijkheid om individuele lessen in te halen. 
      Bij langdurige afwezigheid(min.één maand) kan de incasso van de contributie voor die 
      periode  stop gezet worden, mits een verzoek hiervoor tijdig, schriftelijk (in de eerste 
      week van verzuim) ingediend wordt. 
 
• De beëindiging van de lessen schriftelijk uiterlijk één  maand van te voren aan de  

instructeur (-trice)  medegedeeld moet worden. 
 
Voor informatie s.v.p. vragen naar Judy Branger op onderstaand telefoonnummer. 
 

      Handtekening ruiter/verzorger   Namens het bestuur van de Stichting 
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