Nummer:

Helomareed 4
9244 GH Beetsterzwaag
Telefoon: 0512-389297
Email: info@manegeonderdelinde.nl
Website: www.manegeonderdelinde.nl

Opgaveformulier voor rijlessen

Naam

: …………………………………………………………………………………………………..

Straat

:……………………………………………………………………………………………………

Postcode

: ……………… Woonplaats: ………………………………………………………………….

Geb. datum

: …………………………………………………………………………………………………..

Telefoon

: ………………………………

E-mailadres

: ………………………………………. Lengte en gewicht: ………………………………..

e

2 telefoonnummer………………………………………

(n.b. wij hanteren een max. gewicht van 90 kilo)
Geen / Wel handicap, namelijk ………………………………………………………………………………...

Functiestoornissen
: ………………………………………………………………………………………....

1. Motorisch

…………………………………………………………………………………………
2. Visus

: ………………………………………………………………………………………....

3. Gehoor

: ………………………………………………………………………………………....

4. Spraak

: ………………………………………………………………………………………....

5. Continentie : ………………………………………………………………………………………....

Motorische mogelijkheden
Zitbalans

:

slecht / goed / redelijk ..…………………………………………………………….

Loopfunctie met / zonder apparatuur ………………………………………………………………...
Steunfunctie van benen aanwezig …………………………………………………………………….
Handfunctie ………………………………………………………………………………………………
Apparatuur ………………………………………………………………………………………………..
Rolstoel

: duwrolstoel / elektrisch
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Zelfstandig in toiletgang : ja / nee
Kan zelf wel / niet op het paard komen

Psychosociaal (bv sociale contactmogelijkheden en/of gedragsstoornissen, wat zijn de
bijzonderheden en/of aandachtspunten voor de handicap) ………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………..
Doel paardrijden
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
Is er al rijervaring?
Nee 
Ja



stap / draf / galop / springen
hoe lang ?

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

…. jaar

Aandachtspunten tijdens het rijden
……………………………………………………………………………………………………………………….
Op welke dagen en tijden kun je niet rijden?
………………………………………………………………………………………………………………………

We vragen aandacht voor het volgende:
-

Bij ziekte of afwezigheid de rijles zo spoedig mogelijk via email of telefoon afzeggen.

-

De betaling vindt plaats per kwartaal via automatische incasso of via nota (over deze laatste
worden administratiekosten berekend).

-

Op bijgaande informatiebrief en op de website vind u informatie over openingstijden,
vakanties, activiteiten en dergelijke.

-

Opzegging rijlessen per brief of mail, vier weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal.

-

Het rijden en betreden van terrein en gebouw is voor eigen risico.

1

Ondertekening door ruiter of ouders / verzorgers
Datum: ………………………………………………..

Handtekening:

1

Bij het ondertekenen van dit formulier geeft u tevens toestemming voor het gebruik van het e-mailadres voor het toezenden
van de nieuwsbrief en/of bijzonderheden
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FORMULIER TOESTEMMING GEBRUIK VAN FOTO’S

Naam ruiter

:

Ouder / verzorger

:

(indien van toepassing)

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Woonplaats:

□ Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden.
□ Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden.

Handtekening:

Datum:
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