
INSCHRIJFFORMULIER ZOMERKAMPEN 2019: 

 
Persoonlijke gegevens: 

Voornaam: …………………………Achternaam: ……………………………….. 

Adres: …………………………………………… Huisnummer: ………………... 

Postcode: ………………….. Plaats: ……………………………………………… 

Geboortedatum: …. - …. - ….. 

Telefoonnummer thuis: ….. - ……………. …………… / 06 - …………………… 

E-mailadres:………………………………………………………………………... 

Paard/pony gegevens: 

Op welke dag(en) rij je op de manege: …………………………………………… 

Van wie heb je les : ……………………………Hoe lang rijd je al? …………….. 

Voorkeur voor de pony’s/paarden: 1) ……………………………………………..            

                                                        2) …………………………………………….. 

                                                        3) …………………………………………….. 

We proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen niets beloven. 

Bijzonderheden:  

Gebruik je medicijnen?  Ja/Nee     Zo ja, welke………………………………….. 

Ben je allergisch?  Ja/Nee.    Zo ja, waarvoor: ..…………………………… 

Heb je een dieet?   Ja/Nee.    Zo ja, welk…………………………………… 

 

Inschrijving  : 

Ponykampen met  overnachtingen:  

□ Ik schrijf me in voor training weekend : vrij 18 uur 19-07 t/m  zon 21-07 18 uur   

 

□ Ik schrijf me in voor ma. 22-07 10 uur  t/m vrij. 26-07 17 uur.    

all round kamp  

 

Ponykamp voor de kleintjes zonder  overnachtingen: 

□ Ik schrijf me in voor ma. 22-07 t/m vrij 26-07         

kamp voor de jeugd vanaf 7 t/m 9jaar 

 

Kosten: 

De kosten voor het ponykamp met overnachten zijn € 275,00, zonder overnachten € 250,00. 

Trainingsweekend kosten € 150,00  

De aanbetaling van € 75.00 euro per kind moet bij inschrijving contant voldaan worden. Dit geldt voor 

alle kampen. Niet aanbetaald is niet ingeschreven. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd.  

Bij afmelden na 1 mei zijn de kosten € 175,00 

Bij afmelden na 1 juni zijn de kosten € 200,00 

Bij afmelden na 1 juli is het volledige bedrag verschuldigd. 

 

Het restbedrag dient een week voor aanvang van het gekozen kamp binnen te zijn op  

reknr: NL53RABO0327205806 te Hekelingen o.v.v. kampgeld en naam van het kind of contant in de 

kantine.  

U krijgt uiterlijk  2 weken van tevoren hier nog een brief over per mail. 

 

Akkoordverklaring: 

Ik ga akkoord met de regels die RCW heeft opgesteld voor deelneming aan het ponykamp 2018. 

 

Datum: 

 

Handtekening deelnemer:    Indien minderjarig, handtekening ouder / verzorger:  

 

 



………………………………..   …………………………………………. 


