De kosten aan deze cursus verbonden zijn voor ponyruiters € 40,00 en voor paarden € 50,00.
Dit voor 5 lessen in groepen van 4.
Opgeven voor deze cursus kan tot en met 16 februari 2020 a.s. Na 16 februari worden geen inschrijvingen meer
geaccepteerd.
Het inschrijfgeld dient 17 februari op de bankrekening te staan van Kring West-Brabant.
Daarna zullen de deelnemers doorgegeven worden aan de verschillende instructeurs.
Rekeningnummer Kring West-Brabant: NL96 RABO 0122 5532 68 Rabobank Oudenbosch ovv Rijderscursus 2020 en
uw naam.
17 februari niet bijgeschreven is niet deelnemen. Denk aan de verwerkingstijd tussen de verschillende banken
wanneer overgeschreven wordt van een andere bank dan de Rabobank.
Na ontvangst van inschrijving krijgt u een betaalverzoek waarmee u op een eenvoudige wijze met iDEAL kunt betalen.
Na ontvangst van het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief.
NB. Indien door uw vereniging de Kringbijdrage 2019 niet is betaald is het niet mogelijk deel te nemen aan de
Rijderscursus. (Datum opgave wordt dan datum ontvangst Kringbijdrage op onze bankrekening).
Opgeven kan alleen door het volledig ingevulde opgave formulier te mailen naar: rijderscursus@hotmail.com , andere
aanmeldingen worden niet geaccepteerd!
Indien er meerdere personen uit een gezin inschrijven, of wanneer men bij meerdere instructeurs wil deelnemen dan
aparte opgaveformulieren gebruiken.
Deelname op volgorde van binnenkomst opgave.
Wanneer het maximum aantal deelnemers bij een instructeur is bereikt of bij het ontstaan van een restgroep wordt u
ingedeeld bij de instructeur 2de keuze. Is er geen tweede keuze ingevuld dan volgt restitutie van het inschrijfgeld.
Na 17 februari kunnen geen wijzigingen of aanvullingen meer doorgegeven worden
De KNHS Kring West Brabant kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval dat iemand
overkomt of enige vorm van schade die geleden wordt door deelname aan de lessen dan wel in of nabij de
terreinen of gebouwen waar les gegeven wordt.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer (GSM):
E-mail:
Leeftijd persoon:
Naam paard/ pony:
Leeftijd paard /pony:
Categorie pony:
Klasse :
Vereniging waarvan u lid bent:
Instructeur 1ste keuze:
Instructeur 2de keuze:
40,00 euro voor pony’s/ 50,00 euro voor paarden. :
Indien aangegeven bij de instructeur
Instructeur 1ste keuze:
wanneer zijn uw voorkeur dagen eerste
voorkeur als eerste noemen.
Instructeur 2de keuze:
(bijv. wo / ma / vr / za / di)
Opmerkingen
Indien er nog vragen zijn dan kunt u per mail contact opnemen met Babette Jochems- van Bragt
rijderscursus@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Kring West-Brabant.

