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Gegevens deelnemer       

 

Naam (voornaam + achternaam):                                                                                                                         J/M 
 
Geboortedatum:  
Straatnaam:                                                                                        Huisnummer: 
Woonplaats:                                                                                       Postcode: 
 

 

 
Gegevens ouder/verzorger (die bereikbaar is tijdens het kamp) 

 

Telefoonnummer 1:                                                                       Moeder/Vader/Anders 
Telefoonnummer 2:                                                                       Moeder/Vader/Anders 
 
Email adres: 
 

 

 

Kamp week 

 
o Week 1:  11 t/m 15/16 jul 
o Week 2:  18 t/m 22/23 jul 
o Week 3:  25 t/m 29/30 jul 
o Week 4:  1 t/m 5/6 aug 
o Week 5:  8 t/m 12/13 aug 
o Week 6:  15 t/m 19/20 aug 

 

 
 

o Veulenkamp       (0 tot 2 jaar rijervaring) 

o Bixie-kamp          (2 tot 4 jaar rijervaring) 

o Ponykamp           (vanaf 4 jaar rijervaring) 

o Trainingskamp   (vanaf F8 of B niveau) 

 

 

Overige gegevens 

 

Rijervaring:     ………. jaar wekelijks paardrijles    /    F….. niveau     /     …………. Diploma 
Is rijdende of lid van ruitersportvereniging/manege:  
 
Zwemdiploma:                 O Ja  O Nee 
Gegevens ziektekosten verzekering:  
Foto’s van ons kind mogen op onze Facebook pagina komen:                    O Ja  O Nee 
Bijzonderheden (allergie/medicijnen/beperking/eigen paard mee/dieet/ect.):  
 
 
 

Mijn aanbetaling van €200,- is op   …  / …  / 2022  overgemaakt naar      

         NL57 RABO 0123211921 o.v.v. “welk’’kamp + Naam deelnemer. 
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Algemene voorwaarden kampen Stal de Ripse Ruiters 
 
Betaling  
Na inschrijving voor een kamp ontvangt u van ons per mail een bevestiging van het 
kamp. Wanneer de aanbetaling bij ons is ontvangen staat het plekje voor het kamp 
definitief vast.  

 
Annulering  

 Indien na inschrijving, om welke reden dan ook, besloten wordt af te zien van 
deelname volgt er geen restitutie van het inschrijfgeld. 

 Is de afmelding gedaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het kamp, dan is 
50% verschuldigd van het totaalbedrag. 

 Bij afmelding 13 tot 7 dagen voor aanvang 75%, hierna is 100% van het 
kampgeld verschuldigd. 

 
Aansprakelijkheid  

 Stal de Ripse Ruiters is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten 
gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van 
veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan onze 
aanwijzingen in dat kader.  

 De deelnemer is jegens Stal de Ripse Ruiters en derden aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden.  

 Stal de Ripse Ruiters is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het 
zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de deelnemer.  

 Deelnemer is op de hoogste van de kampregels, wanneer daar niet word 
aangehouden mag Stal de Ripse Ruiters de betreffende deelnemer naar huis 
sturen. 

 
Risicoacceptatie klant en verzekering  

 De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan 
het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de 
eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende 
onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle 
omstandigheden kan manifesteren.  

 De klant is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren 

voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten.  

 Wanneer het kamp door een pandemie niet door kan gaan, heeft de 
deelnemer recht op een voucher of een kamp op aangepaste wijze. 
 

Foto’s/video’s  
Tijdens onze kampen worden er foto’s en video’s gemaakt, deze kunnen gebruikt 
worden als promotiemateriaal ten behoeve van Stal de Ripse Ruiters. Wanneer u 
tegen publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aan het kamp doorgeven op het 
inschrijfformulier. 


