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 Aanmeldingsformulier 
Opleiding  

Manege Instructeur 

 

 

Gegevens Deelnemer 

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

  Man / Vrouw 

Geboortedatum    

Geboorteplaats  

 

Adres gegevens Deelnemer 

Straatnaam  

Huisnummer   Evt. toevoegingen huisnr.: 

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer(s)   

E-mailadres  

Aangesloten bij M&RB 
Manege (naam/plaats) 

 

 

Gegevens ervaring van de Deelnemer 

Niveau rijden dressuur, niveau aangeven (minimaal D8, F8 
of B) en promotie / winstpunt:  

  Ja / Nee   

Niveau m.b.t. springen (60 centimeter):   Ja / Nee   

Korte beschrijving van je ervaring in de paarden sector:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuele medische klachten waarvan je redelijkerwijs kan verwachten dat die van invloed 
kunnen zijn op het volgen van de opleiding. Als je nalaat dit door te geven en de opleiding 
daardoor moet worden afgebroken kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld 
en kom je niet in aanmerking voor restitutie van opleidingskosten. 
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Betalingsgegevens - factuuradres 

IBAN-nummer  
Deelnemer: 

 

Factuuradres 
Deelnemer (als boven) 

Ja/nee (indien nee, dan ander adres vermelden) 
 
 
 

Betalingsplichtige1 Alleen invullen indien Deelnemer niet zelf betaald, maar 
bijvoorbeeld de werkgever. 

  

Bedrijfsnaam  

Straatnaam  

Huisnummer   Evt. toevoegingen huisnr.: 

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

IBAN-nummer  

BTW nummer                                                                      KvK 
nummer 

 

M&RB Manege  Ja/nee   

 

In geval van calamiteit  

Contactpersoon ingeval van calamiteit 

Naam  

Straatnaam  

Huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer(s)  

 

Aanmelden  

Stuur dit formulier, volledig ingevuld en gescand, naar: info@manegeruiterbond.nl 

 

Bevestiging 

Met het opsturen van dit formulier naar info@manegeruiterbond.nl en na het ontvangen van 
een bevestiging heb je je voorlopig ingeschreven voor de opleiding ‘Manege Instructeur’. 
Hierna wordt gecheckt of je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Indien je aan de gestelde 
voorwaarden voldoet, ontvang je een schriftelijke bevestiging van ons. Conform Artikel 3 
van de Algemene Lesvoorwaarden komt met deze bevestiging de overeenkomst tussen ons 
tot stand. Het overmaken van de opleidingskosten (€1.750,00 incl. BTW) vindt plaats in 
overeenstemming met artikel 7 van de Algemene Lesvoorwaarden. De opleiding gaat alleen 
door wanneer er minimaal 12 deelnemers zijn. Mocht het minimale aantal deelnemers niet 
gehaald worden ontvang je de opleidingskosten volledig terug.  

 

 
1 Dit ben jezelf, tenzij jouw werkgever de Opleiding betaalt. 

mailto:info@manegeruiterbond.nl
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Algemene Lesvoorwaarden 

Op de relatie tussen de Deelnemer en de Manege & Ruiter Bond zijn de Algemene 
Lesvoorwaarden van toepassing. De Deelnemer verklaart een exemplaar hiervan te hebben 
ontvangen en van de inhoud te hebben kennisgenomen. 

 

Ondertekening 
(Bij deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar (minderjarig) dient de ondertekening van dit formulier te worden 

gedaan door een ouder/verzorger) 

Handtekening (+ firmastempel) bedrijf Handtekening deelnemer 
Ouder/verzorger (indien minderjarig) 

Datum: Datum: 

  

 


