Algemene voorwaarden lidmaatschap L.R., P.C. & M.C. ‘De Veldruiters’.
Algemeen
- Het lid dient zich te houden aan de Algemene voorwaarden voor het lidmaatschap.
- Het bestuur noch de vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor letsel/schade welke
is opgelopen onderweg naar de vereniging of tijdens het gebruik van de
accommodatie of deelname aan de lessen/activiteiten.
- De contributie en wijzigingen daarvan worden op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. Als lid ben je zelf verantwoordelijk om hiervan op de
hoogte te zijn.
- Bondsafdrachten zoals startpas en het blad ‘Paard en sport’ komen voor rekening van
het lid.
- Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te geschieden bij
het secretariaat van de vereniging.
- (Tijdelijk) Stoppen met lessen, maar met behoud van lidmaatschap, dient schriftelijk
te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging vóór 1 november, anders
wordt het daarop volgende jaar lesgeld in rekening gebracht.
- Lesgeld wordt per jaar gefactureerd.
- Wij betalen geen lesgeld terug bij hinder of langdurige afwezigheid. Indien men voor
1 juli schriftelijk opzegt bij het secretariaat kan het resterende half jaar bedrag terug
gestort worden.
- Indien vooraf aangegeven dat er voor korte aaneengesloten periode gelest wordt,
worden de kosten per periode in rekening gebracht.
- Gedeeld lidmaatschap is mogelijk. Twee personen betalen dan allebei contributie. Bij
één persoon worden ook de leskosten/bakkosten in rekening gebracht. Onderling
moeten zij zelf de kosten verdelen.
Lessen
- Indeling van de lessen wordt bepaald door instructie in overleg met de
desbetreffende contactpersoon uit het bestuur.
- Instructie en bestuur kunnen lessen samenvoegen bij afmelding of uitval.
- Duur van de lessen is 45 min. Bij 6 deelnemers of meer is de duur 60 min.
- Bij verhindering gelieve af te melden bij de instructie voor 16:00 uur op de lesdag.
- Bij springlessen worden de lessende leden geacht mee te helpen met opbouwen en
afbouwen van het hindernismateriaal.
- Het is verplicht om tijdens de lessen een goedgekeurde veiligheidscap te dragen.
Gebruik van de accommodatie
- Iedereen is van harte welkom op onze accommodatie.
- Gebruik van de bak is enkel en alleen toegestaan voor leden die daarbij behorende
contributie betalen.
- Ruim eerst de mest op voordat je met je paard/pony de bak verlaat. Rijd niet door de
mest heen!
- Laat mest uit de trailer niet op het terrein achter, ruim dit thuis op.
- Longeren is alleen toegestaan in het daarvoor bestemde gedeelte van de rijbak. Dit is
de eerste 20m bij binnenkomst in de bak. Hier is de bak voorzien van een speciale
onderlaag die hem geschikt maakt voor het longeren.
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Losgooien van paarden en pony’s in de rijbak is ten strengste verboden.
Tijdens de lessen en activiteiten mag er geen gebruik worden gemaakt van de bak
door niet-lessende leden. De clublessen vinden plaats op maandag van 17.30 tot
20.30, op woensdag van 19.00-21.30 en van april t/m oktober in de even weken op
dinsdag van 19.00 tot 20.00.
De lessentijden en activiteiten worden vermeld op de kalender op de website
www.veldruiters.nl onder het kopje ‘lessen’.
Wanneer er lessen uitvallen wordt dit aangepast op de kalender op de website.
Wanneer lessen niet doorgaan in verband met weersomstandigheden is het tevens
niet toegestaan om vrij gebruik te maken van de rijbak.
Gebruik van hindernismateriaal is toegestaan op eigen risico en dient na afloop
netjes opgeruimd te worden.
Gebruik van de baklampen is toegestaan. De sleutel van de kantine is te vinden in de
sleutelkluis naast de kantinedeur. De code van de sleutelkluis is 1379. Na gebruik de
lampen weer uit doen, de sleutel terug doen in de sleutelkluis en deze op een andere
cijfercombinatie zetten. Let op, de lampen zijn kostbaar, laat deze niet onnodig
branden.

