
Ponykamp 2020 - Aanmeldingsformulier 
 
Stal de Naaldenhof BV Lid: FNRS *** 
Zuidlaan 51  E-mail: lessen@staldenaaldenhof.nl 
2116 GA Bentveld         BANK: NL36ABNA043.02.36.719  t.n.v. 
Tel: 023 – 524 39 59          Stal de Naaldenhof BV 

Ouder/verzorger van: _______________________________    

Adres:    _______________________________ 

Postcode + Woonplaats:  _______________________________ 

Telefoonnummer (-s): _______________________________ 

E-mail adres:   _______________________________ 

Allergisch voor:   _______________________________ 

Bijzonderheden:  _______________________________ 

Rij-ervaring:   _______________________________ 

Leeftijd/geb. datum  _______________________________ 

Vegetarisch:    ja/nee  

Geeft de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer toestemming tot het plaatsen van 
foto’s/video’s op social media/website uit naam van Stal de Naaldenhof? 

JA/NEE 

Geeft hierbij zijn/haar zoon/dochter op voor het ponykamp van  

o 1e kamp: maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli. 
o 2e kamp: maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli. 
o 3e kamp: maandag 10 aug t/m vrijdag 14 aug. 

 
En verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder gesteld door Stal de Naaldenhof.  

Plaats en datum      Handtekening 
 
  
 
 
 
De kosten voor het ponykamp zijn € 275,00 als de deelnemer lessen volgt bij Stal de Naaldenhof 
en € 300,00 als de deelnemer geen lessen volgt. 
 
Na ontvangst van het formulier en de volledige betaling is de inschrijving definitief. Dit kan óf 
door betaling op stal per pin/contant óf door overmaking op bovenstaand rekeningnummer. Bij 
betaling per bank graag onder vermelding van ponykamp week (?) en de naam van de deelnemer. 
 
Voorwaarden: 
 

1. U dient zelf een goede WA en ziektekostenverzekering voor uw zoon/dochter te hebben afgesloten.  
2. Bij voortijdig vertrek van de deelnemer, ongeacht de oorzaak, volgt geen restitutie van het (resterende) 

kampgeld. 
3. Annulering van de aanmelding is schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum van het kamp. 

Bij afmelding bij meer dan vier weken voor de aanvangsdatum van het kamp ontvangt u 100% restitutie. Bij 
afmelding tussen vier en twee weken ontvangt u 50% restitutie. Bij een afmelding van twee weken of minder 
voor aanvangsdatum volgt geen restitutie. 

4. We vragen de deelnemers het volgende mee te nemen:  
Deugdelijke paardrijkleding: rijlaarzen, rijbroek, cap (CE 1384) en eventueel een bodyprotector.  

5. De stal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van eigendommen van de deelnemers. 


