Hippisch Vakantiecentrum

Erve Meenderinkboer
Uw adres voor alle ruitervakanties!

Familie Meijer
Zonneweg 1
7475AA Markelo
Tel: 0547 36 14 95
Bankrelaties:
RABOBANK Holten-Markelo
IBAN: NL16RABO 0340708387

™

Aanmeldingsformulier

K.v.K. Veluwe/Twente nr. 61395722

Ondergetekende, ouder/ verzorger van: .............................................................................
adres.......................................................
Geboortedatum .................................

woonplaats………………………………………
Tel:........................................

PC...............................

Email:…………………………………………………………………………………
Wenst hierbij zijn/haar zoon of dochter op te geven voor het ruiterkamp in het tijdvak van
zondag.......................................

tot zaterdag..........................................................

Ondergetekende verklaart tevens bekend te zijn met onderstaande voorwaarden:
1. De kosten per kampweek bedragen €…………….......€ 100,- hiervan dient binnen
2.

3.
4.

5.
6
7

8

14 dagen te worden voldaan op eerder vermeld rekeningnummer..
(terugbetaling vindt niet plaats evt te verrekenen met volgend kamp))
Het restant dient te worden voldaan bij aankomst.(geen pinautomaat) De
kampweek loopt van zondag 11.00u tot de daaropvolgende zaterdag 10.00u.
In verband met het in orde maken van de kamers verzoeken wij u niet voor 11.00u.
te willen komen. Na onderlinge kennismaking begint het programma om ongeveer 12.00u.
In de zomervakantie beginnen de weken op zondag en eindigen op zaterdag. In andere
vakanties kunnen in overleg andere tijdstippen bepaald worden.
Door ons wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van gasten en
ten opzichte van de gasten tegenover derden. Al dan niet opzettelijk vernielde
voorwerpen dienen te worden vergoed. Het is verplicht in het bezit te zijn van een
veiligheidscap die voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
Evenmin wordt van de zijde van Erve Meenderinkboer aansprakelijkheid
aanvaard van enig ongeval tijdens het verblijf alhier.
Het meebrengen van eigen paard of pony is mogelijk tegen een geringe vergoeding.
Mocht u naast uw eigen paard gebruik maken van onze paarden en ponies dan is
dit uiteraard niet kosteloos.
Heeft uw zoon/ dochter reeds enige rijervaring? Ja/ Nee
Tel.nr. waar ouders of verzorgers tijdens het verblijf zijn te bereiken.....................................
Wij willen iedereen er op wijzen dat mobiele telefoons niet nodig zijn en ingeleverd
dienen te worden bij eventueel misbruik.

Woonplaats....................................Datum...............................Handtekening……………………

