Inschrijfformulier

Hi! Wat leuk dat je op paardrijles bij Stal Ponypret komt. Wil je
onderstaand formulier invullen?

Naam: ____________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________
Straat + huisnummer:________________________________________
Woonplaats + postcode: ______________________________________
Ben je minderjarig? Dan weten we graag de volgende gegevens van je ouder/verzorger.

Naam:_____________________________________________________
Mobiel nummer:_____________________________________________
E-mail adres: _______________________________________________
Bijzonderheden:_____________________________________________

Stal Ponypret is actief op sociale media kanalen. Mogen we foto’s &
filmpjes van je delen? Aankruisen wat van toepassing is.

Ja, ik geef toestemming.

Nee, ik geef geen toestemming.

Instagram: fairytalehorse
YouTube: Elisa de Vries
Facebook: Stal Ponypret
Tiktok: elisadvries

Stalregels

Hou je rekening met…

… parkeren kan aan de rechterzijde van het erf, tegen de heg aan op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Liever niet aan de kant van het huis
of voor de garage parkeren.

… kun je niet? Zeg je les dan 24 uur van te voren af. Dan plannen we een
inhaalles.

… op stal dragen we geen open schoenen. In de zomer rijden we niet in
een korte broek.

… heb je een eigen cap? Zorg er dan voor dat deze een CE-keurmerk
heeft.

… wil je je abonnement opzeggen? Zorg er dan voor dat je dit een maand
van te voren doet. Halverwege een maand stopzetten is helaas niet
mogelijk.

Yes! Bedankt voor je inschrijving. We kunnen niet wachten om te starten
met lessen!

Handtekening:
(indien minderjarig handtekening van ouder/verzorger)

____________________________

Dit formulier mag je zelf houden.
Stalregels

Hou je rekening met…

… parkeren kan aan de rechterzijde van het erf, tegen de heg aan op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Liever niet aan de kant van het huis
of voor de garage parkeren.

… kun je niet? Zeg je les dan 24 uur van te voren af. Dan plannen we een
inhaalles.

… op stal dragen we geen open schoenen. In de zomer wordt er niet in
een korte broek gereden.

… heb je een eigen cap? Zorg er dan voor dat deze een CE-keurmerk
heeft.

… wil je je abonnement opzeggen? Zorg er dan voor dat je dit een maand
van te voren doet. Halverwege een maand stopzetten is helaas niet
mogelijk.

