***

Lesovereenkomst Manege Snorrewind
KNHS relatienummer:

(indien al lid van de KNHS)

Voorletter(s):

Vrouw / Man*

Achternaam (tussenvoegsels voluit):
Voornaam / Roepnaam:
Straat + huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Telefoon thuis:
Mobiele telefoon:
Relevante bijzonderheden:
Toestemming om uw naam in onze media te melden t.b.v. organisatie en promotie:

JA

/

NEE *

Toestemming om foto’s waar u op staat te gebruiken in onze media t.b.v. promotie:

JA

/

NEE *

Toestemming om u per mail nieuwsbrieven en informatie te sturen:

JA

/

NEE *

Belangrijke bepalingen lesovereenkomst: (zie alle algemene voorwaarden op www.snorrewind.nl)
1.
2.
3.

Startdatum lesovereenkomst:
______________________
Einddatum lesovereenkomst (tenzij onbepaald):
______________________
Betaling les/activiteiten/abonnementsgelden dienen altijd vooraf te worden voldaan, bij voorkeur per aut. Incasso, per
bank of contant (zie art. 6 algemene voorwaarden)
4. Les/activiteiten/abonnementsgelden worden niet geretourneerd wanneer:
Sluitingsdatum die bij inschrijving van themales of activiteit vermeld wordt is bereikt
Een abonnement al is gestart en verlenging niet voor de tijd schriftelijk is opgezegd
Een abonnement les niet is afgemeld
Een abonnement les minder dan 24 uur voor de les is geannuleerd
5. Annulering van lessen dient te geschieden middels de daarvoor gemaakte knop op de website of middels mail naar
lessen@snorrewind.nl (zie art. 6 algemene voorwaarden)
6. Privé- en abonnementslessen die meer dan 24 uur van tevoren correct zijn geannuleerd kunnen op een overeengekomen
moment worden ingehaald, mits binnen de geldigheidstermijn van het lopende abonnement (zie art. 6 algemene
voorwaarden)
7. Manege Snorrewind is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften,
aanwijzigingen en instructies (zie art. 7 algemene voorwaarden)
8. De klant accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met en berijden van een paard, door o.a. eigen energie en
onvoorspelbaar gedrag van een paard (zie art. 8 algemene voorwaarden)
9. Bij minderjarigheid van de klant wordt de lesovereenkomst getekend door één van de ouders of wettelijke
vertegenwoordigers (zie art. 9 algemene voorwaarden)
10. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om (zie privacy verklaring website)
Automatische Incasso
Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtigt de klant Manege Snorrewind WEL / NIET * om de geldende bedragen voor alle
lesabonnementen en lossen lessen te incasseren van genoemde bank- of girorekening. De klant zorg ervoor dat er op het moment dat er een nieuw
abonnement ingaat voldoende saldo aanwezig is op de betreffende bank- of girorekening, zodat het bedrag afgeschreven kan worden.

Bank- of girorekening:
Naam rekeninghouder:

__________________________________________
__________________________________________

Akkoordverklaring
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de privacy verklaring
van Manege Snorrewind en verklaart door ondertekening uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en op verzoek hiervan een exemplaar te hebben
ontvangen dan wel te hebben ingezien. De Algemene Voorwaarden en Privacy verklaring zijn terug te lezen op www.snorrewind.nl

Handtekening
ouder, voogd of
verzorger:

Handtekening
lesklant:

Plaats en datum:

Markelo,

*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

< 18 jr

