Bergemo
Inschrijfformulier Ruiterkamp 2018
Naam:

…………………………………………………….………………………….…

Adres:

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

Postcode:
Woonplaats:……………..............................................................
Telefoon:
……………………………………………………………................................................................
Mobiele telefoon (verantwoordelijke):....…………………………………………................................................
E-mail
(verantwoordelijke):…………..…………………………….........................................................................
Geboortedatum:………………..…...…….
Rijervaring (in maanden/jaren)......................................................
Datum kamp:…………………………………………………
Bijzonderheden: kruis aan indien van toepassing*:
 Vegetarisch

 Speciaal dieet

 Medicijnen

 Beperkingen  Overige

Toelichting op bovenstaande:.…………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam zorgverzekering:…………………………. Polis-/relatienummer:………….……………….……..………..

Lengte ruiter:……………..……..……..

Gewicht ruiter:…………………..……..

Datum

Handtekening:

………………………

………………………………………………………………………………..……

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn, anders kunnen wij deze niet accepteren. Na
ontvangst van het inschrijfformulier dient u binnen 4 weken de aanbetaling te voldoen. Hierna
ontvangt u van ons een bevestiging, dit is tevens uw factuur. Bij inschrijving gaat uw automatisch
akkoord met onze algemene voorwaarden voor ruiterkampen. Deze kunt u terug vinden op
www.bergemo.nl. Na ontvangst van het inschrijfbedrag van € 75,- is de inschrijving definitief. Totdat
het inschrijfgeld is overgemaakt blijft uw inschrijving optioneel. Het restantbedrag dient uiterlijk 2
weken voor aanvang van het kamp overgemaakt te zijn. Uiteraard kunt u ook direct het volledige
bedrag overmaken. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL57RABO0106.0647.46
(Rabobank Gennep). Bij omschrijving graag de naam van de deelnemer vermelden en de datum van
het kamp. Bij annulering tot 6 weken voor aankomst berekenen wij € 50,- 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.
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Bergemo
Gegevens verantwoordelijke
Naam:

…………………………………………………….………………………….…

Adres:

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

Postcode:

……………………………………………….

Woonplaats:……………..............................................................
Telefoon:…………………………………………………………….....
Mobiele telefoon:……………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………..
Naam Client: ………………………………………………………..

Datum

Handtekening:

………………………

………………………………………………………………………………..……

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
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