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Aanmeldingsformulier  
 

 Eigenaar  Verzorger Privédier  Maandkaart Abonnement     
 

 Externe staller 

  Verzorger Lespaard/pony of anders: 

 
Indien eigenaar/verzorger van paard/pony, naam dier: ……………………………………………………….. 
 
Persoonsgegevens: 
 
Voorletters: ……….  Roepnaam: ………….…………….  Naam: ………………..…..…..………………………….. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
Postcode/woonplaats:………………………………………………………………….………………………………………… 
Geboortedatum: ……............................ 
 
Bereikbaar op tel.nr.:………………………………..………… mobiel:……………..…………………………………… 
Telefoon nr. voor noodgevallen: …………………………. 
 
Indien jonger dan 18 jaar, tel.nr. ouder/verzorger:……………………………………….……………………… 
 
E-mail adres lid: ..………………………………………………………………………….………………………………………. 
Factuur E-mail adres: .………………………….……………………………………….………………………………………. 
IBAN bankrekeningnr.: …………………………………………………… 
Tenaamstelling pasje: ……………………………………………………. 
 
Wil lid worden / Is lid geworden per*: …………………………………… 
 
*Lidmaatschap van de vereniging gaat in per opgegeven datum. Bij aanmelding als  
eigenaar of verzorger van een privépaard wordt u automatisch lid van de K.N.H.S. en  
worden er eenmalig administratiekosten ter waarde van €25,- bovenop de jaarlijkse  
verenigingsbijdrage in rekening gebracht. 
 
Ingeval van rijlessen, verzorgpaard of -pony, machtigt ondergetekende Stichting Hippisch  
Centrum Zeegersloot tot automatische incasso van de geldende maandbijdrage en gaat  
men akkoord met de toepasselijkheid van de geldende huisregels (zoals in de  
accommodatie ophangen en gepubliceerd op de website). 
 
 
Datum: ……………….………Handtekening**:……………………………………………….. 
 
**Ondertekening door ouder/verzorger indien het aangemelde lid jonger is dan 18 jaar. 
 
Wilt u dit formulier na invulling en ondertekening z.s.m. inleveren bij het beheer?  
Bij haar afwezigheid kunt u dit formulier inleveren bij één van de overige aanwezige  
personeelsleden. 
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Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze stichting en vereniging willen wij u graag (laten) informeren 

over de vereniging, activiteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, Apps en social media 

plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ………………………………………..…..  (verder: ondergetekende) Hippisch 

Centrum Zeegersloot  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

   Mij te informeren over HCZ activiteiten en nieuws via RuiterExpress of nieuwsbrief.  

  

   Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, Apps en social media. 

 

   Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging 

       zodat zij mij kunnen benaderen voor reclame / aanbiedingen. 

 

   Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek: 

 

                     op de HCZ website 

                     bij ons op de manege 

                      in de kantine 

                      folders / documentatie  

 

   HCZ mag facturen mailen naar het opgegeven e-mail adres. 

 

 

Naam:  ….…………………………………………… Handtekening: ….…………………………………………… 

 

Datum: ….……………………………………………        

 

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze 

verklaring ook door een ouder of voogd ondertekent te worden. 

 

Naam ouder/voogd …………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/voogd  …………………………………………………………………………………………… 

 

 


