
 

Bergemo  

Bergemo / Hommersumseweg 39 / 6598 MC Heijen / 0485 – 513194  
 info@bergemo.nl / www.bergemo.nl / kvk: 12021906 / BTW nummer: NL052411886B02 

Onderdeel van www.bergemorecreatie.nl  

 

 

 

Voordelen vaste ruiters  

 

Wanneer men in bezit is van een jaarabonnement bij Bergemo en tevens in bezit is 

van een geldig FNRS paspoort zijn er diverse voordelen voor u als ruiter. 

 

Voordelen vanuit Bergemo: 

- Vaste plek in de les 

- 10 % korting op de horeca, dit geldt ook voor ouders, familieleden en 

kennissen die komen kijken naar de les. ( niet geldig tijdens evenementen) 

- 5% korting op overige activiteiten o.a. kinderfeestjes, groepsarrangementen. 

- Familielid mag voor hetzelfde jaarabonnement tarief deelnemen aan een 

les/buitenrit. 

 

Korting en voordeel met het ruiterpaspoort 

 Je wordt automatisch lid van de KNHS, de overkoepelende hippische 
sportbond. Dat levert je kortingen op bij diverse ruitershops. Ook kan je 
extra voordelig deelnemen aan evenementen, kampen en activiteiten. Bekijk 
alle aanbiedingen voor KNHS-leden.  

 Je ontvangt ieder kwartaal gratis het magazine ‘Paard&Sport’.  

 Je bent aanvullend verzekerd voor ongevallen.  

 Je kunt als je een bepaald basisniveau behaald hebt een 
manegestartpas aanvragen, waarmee je kunt meedoen aan KNHS-
wedstrijden.  

 Je kunt deelnemen aan alle FNRS Ruiteropleidingen en FNRS Proeven. Zo 
kan je jezelf blijven ontwikkelen als ruiter. In het ruiterpaspoort houd je jouw 
vorderingen bij. 

Verzekering 

Aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort is 
een collectieve ongevallenverzekering verbonden. 

KNHS ongevallenverzekering 
Bij het paardrijden of tijdens een wedstrijd kan er altijd iets onverwachts gebeuren. 

Wanneer je door een ongeval lichamelijk letsel oploopt, kun je te maken krijgen met 
hoge kosten. Het is dan goed om een buffer te hebben die het financiële leed 
verzacht. Met een ongevallenverzekering krijg je een eenmalige uitkering als je door 
een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Met deze verzekering bent je 
verzekerd tegen ongevallen met, op of rondom het paard. Dus ook tijdens zadelen 
en verzorging van het paard of uitmesten van de box etc. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om te rijden zonder abonnement en KNHS lidmaatschap. Bovenstaande 

voordelen zijn dan niet van toepassing. Dan gelden de tarieven voor eenmalige ruiters eventueel in 

combinatie met een Bergemo Voordeelpas. 
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