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INSCHRIJFFORMULIER 
 
Naam : 
 

Adres :  
 

Postcode:                                woonplaats: 
 

Geboortedatum : 
 

Telefoon  vast + mobiel: 
 

Email rekeninghouder : 
 

Geeft zich hierbij op per  …..  -  ….. -  ….. als lid van de paardensportvereniging “de Maartenruiters” te 
Kollum (ingeschreven in het verenigingsregister te Leeuwarden onder nummer v3277) voor de 
onderstaande diensten:    
 

Contributie KNHS (verplicht), voor kosten zie artikel 2 lid d van de Algemene Voorwaarden 
 

Onderstaande tarieven zijn exclusief bovenstaande kosten.  

Omschrijven lidmaatschap Manege paard/pony  Eigen paard/pony 

A: 30 min. beginnersbegeleiding (1 op 1) □ € 82,50 per kwartaal □ € 50,00 per kwartaal 

B: 30 min. les ( max. 4 personen per les) □ € 82,50 per kwartaal □ € 50,00 per kwartaal 

C: 45 min. les (max. 4 personen per les) □ € 130,00 per kwartaal □ € 65,00 per kwartaal 

E: Mensen met een beperking (45/60min les) □ € 130,00 per kwartaal  

F: Adoptie paard/pony incl 45 min. les per week □ € 200,00 per kwartaal  

G: Wedstrijd les 45 min. les (max. 4 personen per les)  □ € 115,00 per kwartaal** 

H: Ik wens alleen basislidmaatschap  
(geen les, geen bakgebruik) 

 □ € 20,00 per kwartaal 

I: Mennen (exclusief les)  □ € 30,00 per kwartaal 

J: Vrij rijden per kwartaal***  □ € 30,00 per kwartaal 

K: Vrij rijden per jaar***  □ € 80,00 per jaar**** 
 
** Alleen voor wedstrijdruiters 
*** Vrij rijden is alleen voor leden met eigen paard/pony en moet minimaal in combinatie zijn met omschrijving lidmaatschap “H” 
**** Dit tarief geldt alleen bij vooruitbetaling aan het begin van het jaar 
 

Doorlopende machtiging voor automatische SEPA incasso: 
 

Naam incassant : 
 

Adres incassant : 
 

Postcode + woonplaats incassant : 
 

Rekeningnummer [IBAN] : 
 

Bank Identificatie [BIC]*: 
 

Plaats en datum : 
 
 

Handtekening rekeninghouder :  
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer. 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan paardensportvereniging “de Maartenruiters” te 
Kollum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens de betalingen van uw lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van paardensportvereniging “de Maartenruiters” te Kollum. Als u het niet eens bent 
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met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Wilt u geen automatische incasso afgeven wordt er per factuur € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.  
 
Als je als nieuw lid medische of andere bijzonderheden hebt waar de instructrice van op de hoogte moet zijn, meldt 
dit dan tijdens de 1ste les (bijv suikerziekte, epilepsie e.d.) 
 
Verder is elk lid verplicht dat hij/zij met een goed gekeurde cap en laarzen met een hak op les komt.  
 
Algemene voorwaarden 
Artikel 1: Aanmelding de Maartenruiters 
Aanmelding als lid van paardensportvereniging van de Maartenruiters vindt plaats door middel van het volledig 
invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kan worden opgestuurd naar de Maartenruiters, T.a.v. 
Penningmeester, Jumaweg 5, 9291 NA Kollum of per mail naar  
leden-maartenruiters@outlook.com (Is niet AVG veilig) 
 
Artikel 2: lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 
Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat een lidmaatschap bij de Maartenruiters per 
kwartaal kan ingaan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Het abonnementsgeld wordt per kwartaal geïnd door middel van automatische incasso. Deze vindt plaats aan het 
begin van elk kwartaal.   
Afmeldingen dienen één maand voor afloop van het einde van het kwartaal (dus vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 
15 november) schriftelijk of per email te worden gedaan. De afmelding kan worden opgestuurd naar de 
Maartenruiters, t.a.v. Penningmeester, Jumaweg 5, 9291 NA Kollum of per mail naar  
leden-maartenruiters@outlook.com   
Paardensportvereniging “de Maartenruiters” is aangesloten bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportvereniging). De KNHS stelt dat elk lid jaarlijks contributiegeld aan hen verplicht is. Voor het actuele bedrag zie 
KNHS.nl, dit is exclusief startpas voor wedstrijdruiters. Dit bedrag wordt geïnd door de Maartenruiters en door de 
vereniging afgedragen aan de KNHS. De KNHS past deze bedragen jaarlijks aan.  
Het KNHS lidmaatschap geldt voor het hele kalenderjaar. Het KNHS-lidmaatschap wordt aan het einde van het jaar 
automatisch verlengd. Wanneer je het volgende kalenderjaar geen KNHS-lid meer wilt zijn, meld dan je lidmaatschap 
uiterlijk 15 november schriftelijk af bij de ledenadministratie van de Maartenruiters leden-

maartenruiters@outlook.com en via Mijn KNHS voor startpas houders. Voor meer informatie verwijzen wij naar 
de website van de KNHS: www.knhs.nl.  
 
Artikel 3: Risico en aansprakelijkheid  
Ieder gebruik van faciliteiten en voorzieningen van “de Maartenruiters” geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient 
zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen 
of gebruik of deelname voor hem/haar verantwoord is. “De Maartenruiters” aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel 
daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van het lid, ontstaan op welke wijze 
dan ook. Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van “de Maartenruiters” worden vastgesteld, dan is de 
aansprakelijkheid van “de Maartenruiters”  in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke “de 
Maartenruiters” ter zake van assuradeuren ontvangt. Zie voor verdere informatie de website 
www.maartenruiters.nl.  
 
Artikel 4: Huisregels 
Te allen tijden gelden de huisregels van “de Maartenruiters”. Ieder lid verplicht zich deze in acht te nemen. “De 
Maartenruiters” is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks 
waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van “de 
Maartenruiters” in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. De huisregels staan 
vermeld op de website www.maartenruiters.nl, ook hangen de huisregels in de manege.  
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