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                     Inschrijfformulier Manege Onder de Linde  
 
1. Persoonsgegevens ruiter 
 

Voornaam            :                                                                    m / v  

Achternaam  : 

Adres   /  woongroep           : 

Postcode              : Woonplaats : 

Geboortedatum : 

Telef. nr. woongroep        : Email  : 

Dagbesteding  : 

Telef. nr. dagbesteding       : Email   : 

Persoonlijk begeleider :  

Telef. nr.  : Email  

Lengte  : Gewicht                   :                               nb wij hanteren een max van 90 kg 

 
2. Contactgegevens verwanten (indien van toepassing) 

 

Naam : 

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Telef. nr. : Email : 

 
3. Factuurgegevens  

 

Tenaamstelling : 

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Telefoonnr. : 

E-mailadres  : 

 
 
4. Doorlopende machtiging 

 
  Ja    U geeft door ondertekening toestemming aan St. Manege Onder de Linde om doorlopende incasso  
                opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor lesgeld.  
                En u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven  
                conform de opdracht van St. Manege Onder de Linde. Als u het niet eens bent met een afschrijving  
                dan kunt u deze door uw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving  
                contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 

 IBAN nummer :     Ten name van:  
 
  Datum:       Handtekening:  
 
 

  Nee   U ontvangt een factuur en betaalt daarvoor administratiekosten à € 5,00 per kwartaalfactuur. 
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5. Medische gegevens ruiter 
 

a. Is er sprake van:  Nee Ja Toelichting                                                                    

Motorische stoornis    

Gedrags- of communicatiestoornis     

Spraakstoornis    

Epilepsie    

Incontinentie    

Anders     

 
b.   Gebruikt de ruiter medicijnen, noodzakelijk te weten tijdens het paardrijden  
                  nee    ja Toelichting :  
 
c.    Medicijnprotocol van toepassing voor manege    nee    ja 
       Protocol aanwezig op manege      nee    ja 
 
d. Maakt de ruiter gebruik van :        

Rolstoel        nee   ja                         
Loophulpmiddelen       nee   ja            
Communicatiemiddelen      nee   ja   

 
N.B. Bij calamiteiten neemt de manege contact op met de Medische Dienst Talant: 088 – 603 0330 
 
 
6.   Functioneren   
 

Wat voor gevolgen m.b.t. het 

functioneren heeft de beperking voor:  

Geen Wel Toelichting 

Romp- en zitbalans    

Gezichtsvermogen    

Gehoor en spraak     

Gedrag    
 

 Anders    

 
 
7.   Zijn er aandachtspunten die voor de instructie van belang zijn m.b.t. het paardrijden ?  
 
        nee    ja      Toelichting :    
 
 
8. Paardrijden  

 
a. Is er al rijervaring ?                nee    ja …..  jaar 

 
b. Doel van het paardrijden ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
c. Op welke dagen kan de ruiter niet paardrijden   (graag zo uitgebreid mogelijk aangeven ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Begeleiding en vervoer  
 

a. Komt er begeleiding mee ?      
  Ja       Naam begeleider:      Telef.nr.:  
   Nee           
 

b. Taxivervoer (indien van toepassing) 
Naam bedrijf:        Telef.nr.:  

 
10. Privacy 

 
a. Manege Onder de Linde gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  

We houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming).  Op www.manegeonderdelinde.nl staat ons Privacy Statement. Met ondertekening van dit 
formulier geeft u aan dit Statement te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.  
 

b. Manege Onder de Linde vraagt toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor promotiedoel- 
einden, openbare website en social media.  Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die  
door ons of in onze opdracht zijn gemaakt.  
             

   Ja, ik geef toestemming voor gebruik van beeldmateriaal  

   Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal  
       Toelichting :  

11. Wijzigingen 
Wilt u eventuele wijzigingen in bovenstaande adres- en persoonsgegevens per mail aan ons doorgeven?  
 
12.  Veiligheid 
“De aanwezige / ruiter is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het 
omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier 
en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.  
De aanwezige / ruiter die deelneemt aan paardrijlessen of andere georganiseerde activiteiten of onder 
begeleiding of zelfstandig een paard van de manege berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt 
en/of op het terrein en/of in de stallen van de manege verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, 
verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien uit het 
onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit voor de aanwezige / ruiter, zal dit risico (deels) voor 
rekening van de aanwezige / ruiter komen. De manege is te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade 
te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor de manege zich voor dergelijke schade veroorzakende 
gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend 
 
13. Aanvullende informatie 
Bij dit inschrijfformulier hoort een informatieboekje. Hierin vind u o.a. algemene en praktische informatie over 
de manege, de paardrijlessen en onze huis- en gedragsregels.  Met ondertekening van dit formulier verklaart u 
dit informatieboekje ontvangen te hebben en zich te zullen houden aan de hierin genoemde (spel)regels.  
 
 
Ondertekening door verwanten / verzorgers  : 
 
Plaats :      Naam: 
 
Datum:      Handtekening:  
 
 
 
 

 

http://www.manegeonderdelinde.nl/

