Inschrijfformulier Groninger Paard Weekend
4, 5 en 6 oktober 2019
7e editie, locatie Manege de Spreng in Laag Soeren
Inschrijving

☐
☐
☐

Deelname zonder paard, incl. overnachtingen, maaltijden, koffie & thee
Deelname met paard & boxhuur, incl. stro en hooi (hengsten welkom)
Deelname met paard & weidegang (24u), incl. hooi

€ 100,€ 150,€ 135,-

Persoonsgegevens

Naam
Leeftijd
Adres
E-mail
Mobiele telefoon
ICE
Dieetwensen

☐Vegetarisch
☐Overig, namelijk: …
Gegevens paard

Naam
Leeftijd
Wijze van rijden

Naam paard m/v
Leeftijd paard
☐Onder het zadel
☐Aangespannen

Eventuele, extra passagiers Aantal

Betaalwijze

☐
☐
☐

Ik ontvang een factuur en maak het inschrijfgeld zelf over
Ik maak gebruik van mijn doorlopende machtiging voor incasso en ontvang een factuur als
bevestiging van de betaling
Via bijgevoegd machtigingsformulier geef ik de vereniging toestemming voor eenmalige
incasso en ontvang een factuur als bevestiging van de betaling

Ondertekening

☐

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en aldus digitaal ondertekend

Je kunt de aanmelding afronden door het formulier te versturen via
grpweekend@hetgroningerpaard.nl. Daarmee verklaar je je ook akkoord met onze algemene
voorwaarden voor deelname aan het Groningerpaard weekend.

De commissie Verenigingsweekend; Zwannet Jansen - Blaauw, Petra Jansma, Meike Beekhuis,
Samantha Denayere, Leonie Laterveer en Elena Fennema.

Algemene voorwaarden
Groninger Paard Weekend 2019
1. Inschrijving
Alle leden en donateurs van de vereniging kunnen meedoen aan het Groninger Paard weekend.
2. Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 25 Groninger paard liefhebbers deelnemen.
Er zijn 10 boxen beschikbaar. De toewijzing van de boxen gebeurt op volgorde van inschrijving.
3. Aantal paarden
Voor deelnemende paarden geldt geen maximum. Het is wel zo dat we een aantal boxen hebben
gereserveerd: wie het komt, eerst maalt! Voor wat betreft weidegang kan de organisatie indien
nodig extra weitjes uitzetten.
4. Volgorde van inschrijving
Kies je voor automatische incasso, dan ben je automatisch ingeschreven. Wil je het deelnamegeld
zelf overmaken, dan ben je pas na betaling verzekerd van deelname. Wanneer we jouw
inschrijfformulier hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging met het verzoek om te betalen.
5. Annuleringsregeling
Voor het verenigingsweekend geldt een annuleringsregeling.
Hoogte van de annuleringskosten
Wanneer de vereniging kosten heeft gemaakt die niet meer teruggedraaid kunnen worden, zullen
annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit geldt voor alle situaties ongeacht de reden van
afmelden.
De hoogte van de annuleringskosten wordt bepaald door de gemaakte kosten:
 Tot en met 31 augustus bedragen de annuleringskosten € 60,- per persoon, € 60,- per box en
€ 40,- per weideplaats. Dit zijn de gemaakte reserveringskosten;
 Vanaf 15 september blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd aan de vereniging.
Geen annuleringskosten
Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als:
1) Er sprake is van een wachtlijst en een ander lid of donateur de plaats van de afmelder
inneemt;
2) De afmelder een ander lid of donateur van de vereniging in zijn of haar plaats laat
deelnemen.
6. Huisdieren
Het meenemen van huisdieren (bijv. honden) naar het Groninger Paard weekend is niet de
bedoeling.

Machtiging eenmalige incasso
Groninger Paard Weekend 4 t/6 oktober 2019

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de vereniging Het Groninger Paard om van
zijn/haar ondergenoemde rekening een bedrag van € Kies een bedrag af te schrijven ten behoeve
van het Groninger Paard Weekend 2019.
IBAN: Vul je IBAN nummer in
BIC (bij betalingen vanuit buitenland): Indien van toepassing, voer hier het BIC in
NAAM REKENINGHOUDER

: Voor- en achternaam

WOONPLAATS REKENINGHOUDER

: Woonplaats

