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Welkom bij de Menterwolderuiters ! 
 

Voor de duidelijkheid hebben wij een paar punten om rekening mee te houden op papier gezet. 

 
Betalen 

Wij innen het lesgeld per automatische incasso. Gelieve hiervoor de machtiging in te vullen.  

Bij achterstallige betaling kan de deelname aan de lessen worden geweigerd.  
Voor het jaarlijkse lidmaatschapsgeld, ontvangt u jaarlijks een factuur. (geen automatische incasso) 

 

Beëindigen lidmaatschap/lessen 
Opzeggen lidmaatschap : het lidmaatschap loopt vanaf de datum van inschrijving en wordt jaarlijks 

automatisch verlengd. Opzeggen kan elk moment maar restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.  
Opzeggen lessen : Dit kan per mail naar: administratie@menterwolderuiters of via een formulier op onze 

website. Opzegtermijn is 1 maand.  

 
Aansprakelijkheid 

Tijdens het rijden dient te allen tijde een VEILIGHEIDSCAP te worden gedragen. Het gebruik van de 

rijbanen met nevenruimten is geheel voor eigen risico. LR&PC De Menterwolderuiters aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade en/of verlies van welke aard dan ook.  

 

Huisregels 
De leden dienen zich te houden aan de huisregels, deze kunt u vinden op onze website en in de kantine 

van de manege. Overtreding van de huisregels kan (tijdelijke) uitzetting of beëindiging van het 

lidmaatschap tot gevolg hebben.  
 

Wat wordt er van onze leden verwacht? 
De Menterwolderuiters is een vereniging voor en door haar leden. Alle activiteiten worden georganiseerd 

door vrijwilligers / leden van van de vereniging en zijn alleen mogelijk dankzij deze inzet. Ook het 

onderhoud van het gebouw, het uitmesten van de stallen en schoonmaak is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Wij hebben een mestrooster gemaakt voor de rijdende leden om 5 a 6 keer per jaar 

te komen mesten op maandag en donderdag. Mocht je een keer niet kunnen helpen met mesten, kun je 

altijd met een ander lid proberen te ruilen. Indien je niet aanwezig bent tijdens de mestbeurt zullen wij een 
rekening sturen van € 30,- 

 

Bestuur 
Anje Meijerhof – voorzitter (06-52435650) 

Marlou Boven – secretaresse (06-53531091) 

Dora Bos – penningmeester (06-21875576) 
Marieke Mulder (06-23763452) 

Monique van der Laan (06-28861472) 
Christina Meijerhof (06-12550922) 

Sandra Boelens (06-55533457) 

 
!!! Lever dit blad niet in bij je inschrijving maar bewaar het zodat je het nog eens na kunt lezen !!!     
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Naam  :___________________________________________________________ 
 
Adres      :___________________________________________________________ 
 
PC & Woonplaats:________________________________________________________ 
 
Telefoon    :____________________________________________________________ 
 
E-mail     :____________________________________________________________ 
 
Geb. datum  :_____________________________________________________________ 
 
 
Aanmelden voor : 
0 Lidmaatschap 1e gezinslid      € 50,00 per jaar  
0 Lidmaatschap vanaf 2e gezinslid  € 0,00 per jaar 
0 Voltigeles                € 24,- per maand 
0 Rijles eigen paard/pony        € 31,- per maand 
0 Rijles manegepaard/pony      € 40,- per maand 
0 Vrij rijden                 € 31,- per maand (alleen met eigen paard/pony) 
0 Dressuurles 1x per 2 weken     € 24,- per maand € 26,- (met manegepony) 
0 Springles 1x per 2 weken       € 24,- per maand €26,- (met manegepony) 
 
Ingangsdatum :____________________________ 
 
 
Van onze vereniging verschijnen geregeld foto's en ander beeldmateriaal op de verschillende socal 
media kanalen. Het kan voorkomen dat leden hier herkenbaar op in beeld zijn.  
Van mij/mijn kind mag WEL/NIET  beeldmateriaal op social media geplaatst worden 

 
 
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring 'Verwerkingen 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van de ledenadministratie' 
 
 
Handtekening                              Datum :___________________ 
(indien jonger dan 18 jaar handtekening ouder/verzorger) 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Naam incassant   :  de Menterwolderuiters   

Adres incassant  :  Hoofdweg Oost 77a  

Postcode incassant   :  9944 BW Woonplaats incassant: Nieuwolda 

Incassant ID   :  NL41ZZZ400376820000  
Kenmerk machtiging :  Lidnummer  ………............................(Wordt door penningmeester ingevuld) 

       

 

 

 

 
 

 
Naam   : ..……………………………………………………………………………………… 
 
Adres   : …………………………………………………………………………………..…… 
 
Postcode  : ………..……………… Woonplaats : …………………………………………… 
 
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………………………………….  
 
Plaats en datum : …..………………….…..………………………………………………………..  
 
E-mailadres     : ……………………………..………………………………………………..…… 
 
 
 
 
Handtekening        : …………………………………………………………………………………… 

 
Let op dat uw naam overeen moet komen met de naam die behoort bij het Rekeningnummer. 
 
Dit bedrag wordt aan het begin van elke lesmaand afgeschreven, prijswijzigingen voorbehouden.  

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 
De Menterwolderuiters  
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens maandelijkse lesgelden en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  
de Menterwolderuiters 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 


