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1. De paardrijlessen van Stichting “Neder-Veluwe” staan alleen open voor mensen met een
handicap. De aanmelder van de rijder beoordeeld zelf en is daarvoor verantwoordelijk, dat de
rijder instaat is deel te nemen aan de paardrijlessen.
Er vindt vanwege het bestuur van de stichting “Neder-Veluwe” geen medische toetsing plaats.
2. Mensen met een handicap die willen deelnemen aan de paardrijlessen voor gehandicapten,
kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de voorzitter de heer P. Albersen.
Telefoon. Nr.: 0317 – 411779.
email : P.Albersen@wolmail.nl
3. Voor het deelnemen aan de paardrijlessen is een maandelijkse bijdrage verschuldigd € 65,-,
peildatum juli 2017. De bijdrage is gedurende 10 maanden verschuldigd met in achtneming dat
over de vakantiemaanden juli en augustus de bijdrage € 27,50 bedraagt.
4. Voor het innen van de aan de stichting verschuldigde bijdragen wordt een incassomachtiging
verstrekt. De verschuldigde bijdragen wordt op of rond de eerste van de oneven maand
geïncasseerd van de opgegeven bankrekening.
5. Indien men wenst te stoppen met de paardrijlessen dient men een opzegtermijn in acht te
nemen van 1 maand. Een opzegtermijn van drie maanden is van toepassing indien het een
groep van meerdere ruiters betreft die samen een collectief vormen.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris van de stichting:
Sint Maartenstraat 43
6691 XW Gendt
6. Wanneer men niet aan de les kan deelnemen, dient dit ruim voor de aanvang van de les
telefonisch te worden gemeld bij de voorzitter. Het niet deelnemen aan de paardrijles geeft geen
recht op restitutie van de bijdrage.
7. Wanneer men door ziekte of overmacht langdurig niet aan de paardrijlessen kan worden deel
genomen dan is een speciale regeling mogelijk. De voorzitter van de stichting neemt hierover
namens het bestuur van de stichting een besluit over.
8. Na vroegtijdige aankondiging kunnen trendmatige bijstellingen van de contributie plaats
vinden.
9. De paardrijlessen staan onder leiding van een instructeur/ instructrice ,die zich waar nodig
laat bijstaan door een fysiotherapeut (e ) en / een of meer helpers.
10. Het begeleidingsteam, bestaande uit de instructrices en de ( para ) – medische deskundigen
bepalen in welke groep – ruiter/amazone rijdt. Met vorderingen van de ruiters/amazones en de
toetreding van nieuwe ruiters/amazones kan door het bestuur en instructie de
groepssamenstelling gewijzigd worden.
11. Met in achtneming van de handicap en zo nodig in overleg met de (para) medische
deskundigen, bepaalt de instructrice op welk paard c.q. welke pony gereden zal worden.
12. De rijders verplichten zich te houden aan de kleding- en veiligheidsvoorschriften die van
toepassing zijn voor het berijden van paarden. Tijdens het paardrijden is een cap verplicht.
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