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“Bergemo, een plek die voelt als thuiskomen” 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Naam:  …………………………………………………….………………………….…   jongen      meisje 

 

Adres:  …………………………………………………………………………………….……………..……... 

 

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

 

Telefoon: ……………………………………………………………................................................................ 

 

Mobiele telefoon (ouders):....…………………………………………................................................................... 

 

E-mail (ouders):…………………………………………………................................................................................ 

 

Geboortedatum:………………..…...…….Rijervaring (in maanden/jaren)...................................................... 

 
  In bezit van FNRS Ruiterpaspoort  Zo ja, rijdt op niveau F………………………..………...…. 

 

Bijzonderheden (omcirkel indien van toepassing): 

 
  Vegetarisch    Speciaal dieet    Medicijnen    Overige 

 

Toelichting op bovenstaande:.…………………………………………………………………………..……………. 

 

Naam zorgverzekering:…………………………. Polis-/relatienummer:………….……………….……..……….. 

 

Kiest voor:   Pony/Paard  (Graag keuze omcirkelen)*  Lengte ruiter:……………..……..…….. 

* Let op: Pony is mogelijk tot een max. gewicht van 65 kg en een lengte van 1.70m 

 

Pony of paardenwens (naam pony/paard):…….……………………………………………………….………… 

 

1e keuze vakantiedatum:………………..…………2e keuze vakantiedatum 

(optioneel):…….……………………… 

 

Wij houden u graag op de hoogte met het laatste nieuws via onze nieuwsbrief.  

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?  

    Ja          Nee 

 

Geeft u ons toestemming om foto’s van uw zoon/dochter te maken tijdens de vakantie en deze op 

online media kanalen te plaatsen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en onze website 

www.bergemo.nl?  

     Ja          Nee 

 

Als u hieronder uw handtekening zet, gaat u akkoord met alle bovenstaande gegevens. 

 

Datum    Handtekening: 

 

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

 

 

Graag vernemen wij van u, op welke wijze u aan ons adres bent gekomen?  

 

.............................................................................................................................................................................. 
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Boekings- en annuleringsvoorwaarden 

 
 Het inschrijfformulier: Het inschrijfformulier dient u volledig ingevuld te retourneren. Bij inschrijving 

gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden voor onze vakanties. 

 De aanbetaling: Na ontvangst van uw inschrijfformulier dient u de aanbetaling á €100,- te 

voldoen. Een inschrijving wordt definitief indien de aanbetaling en de benodigde formulieren 

zijn ontvangen. Personen die ingeschreven zijn ontvangen een aantal weken voor aanvang 

van de vakantie nog bericht van ons. 
 Het restantbedrag: Het restantbedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vakantie 

overgemaakt te zijn. Uiteraard kunt u ook direct het volledige bedrag overmaken.  

 Financiële gegevens: De betaling kunt u overmaken op IBANnummer NL57RABO010.60.64.746 

Rabobank te Gennep (BIC RABONL2U). Bij de omschrijving graag de naam van uw 

zoon/dochter vermelden en de datum van de vakantie.  

 De annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 6 weken voor aankomst berekenen wij € 75,- 

kosten. Bij annulering binnen 6 weken voor aankomst berekenen wij het volledige 

inschrijfbedrag. Bij annulering binnen 1 week voor aankomst berekenen wij 50% van het 

totaalbedrag.  
 Minimum aantal deelnemers: Indien er minder dan 4 aanmeldingen zijn, kan Bergemo de 

periode of de deelnemers verschuiven of annuleren. Bij annulering wordt het inschrijfgeld 

geretourneerd. Bergemo behoudt zich het voorrecht een vakantie te allen tijde te annuleren. 

 Voortijdig verlaten: Indien uw zoon/dochter de vakantie voortijdig verlaat (bijvoorbeeld door 

heimwee) kunnen wij helaas geen geld retourneren. Indien uw zoon/dochter zich niet aan de 

huisregels houdt, wordt het verblijf voortijdig beëindigd. 

 Meenemen eigen pony/paard: Indien uw zoon/dochter een eigen pony/paard meeneemt en 

deze kan onverwachts niet mee lopen in verband met ziekte, kreupelheid, conditie of 

temperament, dan krijgt hij/zij een manegepaard toegewezen. Hier worden extra kosten voor 

in rekening gebracht.   

 

 

Huisregels 
 Bergemo werkt volgens de regels van het veiligheidscertificaat. Onze deelnemers dienen zich 

aan deze veiligheidsregels te houden. Zie www.veiligpaardrijden.nl. 

 Uw zoon/dochter dient altijd de instructies van de medewerkers van Bergemo op te volgen. 

 Roken tijdens de vakantie bij Bergemo is alleen toegestaan als de ouders hier toestemming 

voor hebben gegeven en dit gecommuniceerd hebben aan de leiding van Bergemo.   

 Het gebruik van alcoholische evenals stimulerende dranken (red bull, etc.) is niet toegestaan. 

Het gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. 

 Voor noodgevallen vanuit het thuisfront is uw zoon/dochter via de leiding of via Bergemo 

bereikbaar. Het telefoonnummer van de leiding ontvangt u op de dag van aankomst. 

 Indien uw zoon/dochter heimwee heeft of als er andere onverwachte zaken zijn, dan dient uw 

zoon/dochter zich eerst te melden bij de leiding vóórdat het thuisfront wordt geïnformeerd. 

 Bergemo is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de eigendommen van de 

deelnemers tijdens het verblijf. Vergeten spullen worden niet opgestuurd.  

 Indien uw zoon/dochter onrust of een calamiteit veroorzaakt, krijgt hij/zij een waarschuwing. 

Indien de onrust/calamiteit zich wederom voordoet wordt het verblijf van de desbetreffende 

persoon voortijdig beëindigd. 

 

Als u hieronder uw handtekening zet, gaat u akkoord met onze huisregels, de boekings- en 

annuleringsvoorwaarden. 

 

Datum                                            Handtekening: 

 

 

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