
  
LESOVEREENKOMST 
De Vosseburch 
Langeraarseweg 160,  
2461CN  Langeraar 

 

 

 
Ruiterpaspoortnummer: (Indien in bezit, altijd invullen)  

      
Debiteurnummer:   . (in te vullen door ruitersportcentrum) 

Gegevens ruiter  

Voorletter(s):     
Achternaam (tussenvoegsels voluit):    

Voornaam / Roepnaam:    
Straat + huisnummer:    

Postcode en woonplaats:  

Provincie:       
Geboortedatum:    

 E-mail:       
Telefoon:    

IBAN-nummer:    

Exacte naam rekeninghouder:    
Gegevens ouder/voogd (indien afwijkend) 

Achternaam (tussenvoegsels voluit):    
Voorletter(s) / voornaam:    

            Telefoon (bij nood waarschuwen):  
Medische bijzonderheden die van vitaal belang zijn voor de ruiter in het kader van deze lesovereenkomst: 
   

 
    

KNHS-lidmaatschap 
     

Voor het volgen van lessen is het lidmaatschap van de paardensportbond KNHS verplicht. U krijgt daarbij ook een Ruiterpaspoort, 
waarin al uw vorderingen kunnen worden bijgeschreven. Het KNHS-lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Ook 
wanneer de lessen niet meer gevolgd worden bij het ruitersportcentrum of wanneer de lesduur verstreken is. Een eventuele 
opzegging kunt u mailen naar: ledenservice@knhs.nl 
    

Aangevraagde lesabonnementen, lidmaatschappen en/of andere lessen 
 
        Privéles           Groepsles            Coaching             Leren op het paard 
 
 
        Kwartaal abonnement tot en met 14 jaar               Kwartaal abonnement vanaf 15 jaar    
 
    

Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. Lessen die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen online 
binnen de geldigheidsduur van het kwartaalabonnement worden ingepland. Voor iedere abonnementskeuze geldt een 
opzegtermijn van èèn volledige maand.  
   

 Handtekening 
ruitersportcentrum: 
 

 
Opmerkingen: 
 
Doorlopende incassomachtiging 
     

Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik VOF De Vosseburch om de geldende bedragen voor alle 
lesabonnementen te incasseren van mijn IBAN-rekening in maandelijkse en tevens gelijke termijnen. Ik zorg ervoor dat er 
omstreeks de eerste dag van iedere maand voldoende saldo aanwezig is op de betreffende bankrekening, zodat het bedrag 
afgeschreven kan worden. Mocht ik het niet eens zijn met de incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken 
na afschrijving bij mijn bank terug te vorderen.  
    

 

Handtekening 
ruitersportcentrum: 
 

Akkoordverklaring  Datum: 
    

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van de reglementen van het 
ruitersportcentrum en verklaart door ondertekening uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en een exemplaar te hebben 
ontvangen dan wel te hebben ingezien. 
   
    

Handtekening 
klant  

Handtekening 
ruitersportcentrum:                                  

    

 
Plaats:  Datum:                      

    
    

LET OP: de achterzijde ook invullen! 
  



  

 

  
 


