
 

  

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   : 

        

Geboortedatum  : 

 

Adres   : 

        

Postcode Woonplaats:        

 

Land    : 

 

Telefoon   :  

       

E-mail   : 

        

Lengte en gewicht :       (BMI max. 30)    

  

School/opl./ werk :   

           

IBAN  nummer  : 

        

Let op : Naam en rek.nr. moeten overeenkomen 

 

Beperking   :  Ja / Nee  

         

Intake Begeleidingsteam: Ja / Nee 

 

Datum aanmelding : 

 

Datum start  :             

(In te vullen door instructeur) 

 

 

 

 

 

 

 

            

              Z.O.Z.



 
  

Slagmanweg 12  7522 AK  Enschede  -  Telefoon 053 – 435 96 29  -

 

Email: j.branger@roessingh.nl - www.manegehetroessingh.nl 
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Contributie: 

 

□ Maandcontributie voor groepslessen ad € 66,00; 

□ Maandcontributie voor individuele lessen van een half uur voor beginners, die noodzakelijk zijn om veilig in 

een groep te kunnen gaan rijden ad € 74,00; 

□ Maandcontributie voor ruiters met een beperking, die een intake gehad hebben door het Begeleidingsteam 

of na hun revalidatieperiode het paardrijden voortzetten, zowel individueel als in de groep ad € 66,00; 

□ Extra groepsles voor rijdende leden contant afrekenen € 16.50 

□ Losse groepslessen contant afrekenen ad € 20,00; 

□ Proefles contant afrekenen ad € 20,00. Hiervoor wordt bij aanmelding en starten de 1e les bij de contributie 

in mindering gebracht; 

□ (verplicht) FNRS lidmaatschap (ruiterpaspoort) ad € 25,00 per jaar. 

 

 

Overeengekomen wordt, dat: 

 

 De ruiter geheel op eigen risico rijdt.  

 

 De ruiter tien minuten voordat de les begint aanwezig moet zijn. 

 

 Losse groepslessen en proeflessen contant dienen te worden afgerekend. Wanneer een ruiter bij onze 

stichting gaat rijden na de proefles, wordt de proefles in mindering gebracht op de eerste contributie.   

 

 Betaling van de maandcontributie door middel van automatisch incasso geschiedt. 

           

 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Manege Het Roessingh om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te  schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Stichting Manege Het Roessingh. Als u het niet eens  bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen 8  weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 

de voorwaarden. 

      

Bij het vaststellen van de contributie is rekening gehouden met de feestdagen en kerstsluiting. In verband 

met 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.  Bij tijdig afmelden (24 uur van te voren) is het mogelijk om één maal per maand de les 

in te halen. Er is geen mogelijkheid om individuele lessen in te halen.  

 

 Bij langdurige afwezigheid (minimaal één maand) kan de inning van de contributie voor de afwezige periode 

stopgezet worden, mits een verzoek hiervoor tijdig (op het laatst in de eerste week van verzuim) schriftelijk 

of per mail wordt ingediend bij het hoofd van de manege. 

 

 De beëindiging van de lessen schriftelijk (of per mail) uiterlijk één volledige kalendermaand van tevoren aan 

de instructeur (-trice)  medegedeeld moet worden. Het lidmaatschap bij de FNRS dient door de ruiter zelf te 

worden opgezegd. 

 

 

Voor informatie s.v.p. vragen naar Judy Branger op onderstaand telefoonnummer. 

 

 

 

 

      Handtekening ruiter/verzorger   Namens het bestuur van de Stichting 

 
 

mailto:j.branger@roessingh.nl

