Inschrijfformulier 5 oktober 2019
Groninger Paard Weekend

3

Inschrijving

☐
☐
☐
☐

Dagtocht, incl. lunch & drinken + kaartje ruiter- en menroutes
BBQ incl. drinken
Dagprogramma, incl. lunch, BBQ & drinken + kaartje ruiter- en menroutes
+ BOX paard
Dagprogramma, incl. lunch, BBQ & drinken + kaartje ruiter- en menroutes
+ WEIDEGANG paard

€ 10,€ 20,€ 30,€ 30,-

Persoonsgegevens

Naam
Leeftijd
Adres
E-mail
Mobiele telefoon
ICE

Voornaam Achternaam
Leeftijd
Straatnaam + huisnr. Postcode Plaatsnaam
Mailadres
06-nr.
Welk nummer in geval van nood?

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 aan het stamboekkantoor van de
vereniging, via grpweekend@hetgroningerpaard.nl
Tot en met 31 augustus is het mogelijk om kosteloos af te melden, daarna wordt er op je gerekend en
blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd aan de vereniging.

Regels en Risico
De vereniging / commissie doet zijn best om een goed georganiseerd en veilig evenementen te
organiseren, de deelnemers doen op eigen risico mee en vrijwaren de vereniging van
aansprakelijkheid voor schade of letsel. De deelnemers zorgen zelf voor een geschikte WA
verzekering.

Machtiging eenmalige incasso
Deelname 5 oktober 2019

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de vereniging Het Groninger Paard om van
zijn/haar ondergenoemde rekening het verschuldigde bedrag af te schrijven ten behoeve van
(dag)deelname aan het Groninger Paard Weekend 2019 op 5 oktober 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

Handtekening

:

