
            
 
 

Informatieblad behorend bij het aanmeldingsformulier Ponystal Hengelo 
 
In dit informatieblad treft u achtereenvolgens aan: 
 
1. Algemene informatie 
2. Lidmaatschapskosten 
3. Toelichting aanmeldingsformulier 
 
1. Algemene informatie 
 
01) De manege Ponystal Hengelo is gelegen aan de Zuidelijke Havenweg, tussen Thales B.V. (voorheen Holland 
Signaal) en Akzo.
 
02) Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden door het invullen van het daarvoor bestemde 
aanmeldingsformulier (zie punt 3.). 
 
03) Het door u ingevulde aanmeldingsformulier moet worden ingezonden aan: 
 
Ponystal Hengelo  
t.a.v. Ledenadministrateur 
Zuidelijke Havenweg 30 
7554 RR Hengelo 
 
04) De aspirant-leden moeten, i .v.m. de te volgen theorielessen, kunnen lezen. Vandaar dat een minimum leeftijd 
van 7 jaar geldt. 
 
05) Rijdende leden halen zelf de rijdieren uit de stal / weide en zadelen ze zelf op (indien noodzakelijk met behulp 
van één van de ouders / verzorgers). 
 
06) De aspiranten- of beginnerlessen zijn uitsluitend op zaterdag. De kinderen krijgen dan een ½ uur theorie- en 
een ½ uur praktijkles. 
 
07) Het is verplicht om tijdens het bereiden van een paard/pony een veiligheidscap, geschikt schoeisel en een  
rijbroek te dragen. Dit geldt voor zowel tijdens als buiten de lessen. 
  
08) De rijdende leden krijgen in principe één maal per week les van maximaal 50 minuten. Op jaarbasis bedraagt 
het minimum aantal lessen: 40. 
 
09) Normaal gesproken wordt (bijv. bij ziekte) een les niet ingehaald. In geval van langdurige ziekte kan daarvan 
worden afgeweken. In dat geval kan daarvoor een schriftelijk verzoek worden ingediend bij: 
 
Ponystal Hengelo 
T.a.v. Hoofd Instructie 
Zuidelijke Havenweg 30 
7554 RR Hengelo. 
 
10) Ti jdens de bouwvak- en kerstvakantie is de Ponystal  gesloten. Ti jdens de overige vakanties gaan de lessen 
normaal door. Op 2e Paas dag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn er geen l essen.
 
11) Opzegging van het lidmaatschap dient vóór het einde van de maand schriftelijk te worden ingediend bij: 
 
Ponystal Hengelo 
T.a.v. de secretaris 
Zuidelijke Havenweg 30 
7554 RR Hengelo 



            
 
 
 
12) Alleen dankzij de vrijwillige medewerking van de leden en ouders / verzorgers kan Ponystal Hengelo, als niet-
commerciële manege, de contributie relatief laag houden. Ponystal Hengelo verwacht daarom ook van u de nodige 
inzet bij de verschillende activiteiten en/of werkzaamheden. Om die reden staat dit punt specifiek genoemd op het 
aanmeldingsformulier. 
 
13) Ponystal Hengelo geeft in principe twee maal per jaar een verenigingsblad uit: de "Hinnikbode".  
 
14) Voor verdere inlichtingen: Manege Ponystal Hengelo, tel.: 074 - 242 14 02 of bij de overige bestuursleden. 
Voor de juiste telefoonnummers: zie de Hinnikbode of onze website: www. ponystalhengelo.nl. 
 
15) Wanneer u het aanmeldingsformulier opstuurt, wordt u geacht dit informatieblad te hebben gelezen en 
begrepen en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. 
 
16) De derde die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, concoursen, clinics, ruiterkampen of anderszins 
onder begeleiding van Ponystal Hengelo, een paard van Ponystal Hengelo berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. 
op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op 
de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier 
waarop deze overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie 
en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt 
en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade, veroorzaakt door een dier, als 
risicoaansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft. 
 
Alle derden waarmee Ponystal Hengelo één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die 
zich ophoudt op het terrein van Ponystal Hengelo en ieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht: 
 
A.:doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of 
eigendommen zijn Ponystal Hengelo en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin zijn de manege 
en haar medewerkers aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.  
 
B.:vrijwaart Ponystal Hengelo en medewerkers van aanspraken door derden. 
 
C.:dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en 
ongevallen-ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als 
paard en harnachement zelf te verzekeren nu die zaken niet zijn verzekerd op de polis van Ponystal Hengelo. 
 
D.:is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van 
Ponystal Hengelo en voor alle aan derden toegebrachte schade. 
 
E.:geeft onherroepelijk aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze 
voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. 
 
2. Lidmaatschapskosten 
01) De éénmalige inschrijvingskosten bedragen: € 20,00 per persoon. 
02) De contributie wordt per maand via een incassomachtiging geïnd. U ontvangt geen nota. 
03) De verschuldigde contributie is bij vooruitbetaling te voldoen.  
04) Voor onze vereniging gelden de volgende contributies: 
_ leden tot 18 jaar € 40,00 per maand 
_ leden ouder dan 18 jaar € 45,00 per maand 
_ leden met een zelf te verzorgen rijdier € 18,50 per maand 
_ niet-rijdende leden ouder dan 18 jaar € 16,00 per jaar 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
 
Opmerkingen: 
 
01) De door u verschuldigde contributie wordt middels een incassomachtiging afgeschreven van de door u  
opgegeven bank- of girorekening ten gunste van IBAN NL79RABO0309455308 ten name van de penningmeester 
van Ponystal Hengelo. 
 
02) Wanneer  de verschuldigde contributie(s) ni et binnen één maand na de vereiste datum is /zijn voldaan of 
kon(den) worden geïnd, wordt er een herinneringsnota verzonden inclusief 
administratiekosten. De administratiekosten bedragen: 
1. Bij de eerste herinnering € 2,30 
2. Bij de tweede herinnering € 4,50 
3. Bij de derde herinnering € 11,35 
Per verenigingsjaar worden maximaal 3 herinneringsnota’s verzonden, daarna vindt 
automatisch royement plaats. 
 
03) Bij opzegging gedurende de maand bent u altijd de maandcontributie van de maand waarin is opgezegd 
verschuldigd. Dit geldt ook voor pensiongasten.  
 
04) Indien leden/pensiongasten zich niet houden aan de specifieke gedragsregels van Ponystal Hengelo en 
algemene regels van goed gedrag, kan het lidmaatschap, dan wel de stalhuur met onmiddellijke ingang worden 
beëindigd.  
 
 
3. Toelichting aanmeldingsformulier 
 
01) Het aanmeldingsformulier a.u.b. in blokletters invullen. 
 
02) Voor aspirant- en jeugdleden tot 18 jaar moet het aanmeldingsformulier worden 
ondertekend door één van de ouders of verzorgers. 
 
03) De datum van aanmelding links onder aan het formulier geldt als inschrijvingsdatum. Zodra 
er plaats is, neemt de coöridinator van de aspirantenlessen hierover contact met u op. 
 
04) Eventuele tussentijdse adres- en/of telefoonnummerwijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgeven aan 
het volgende adres:  
 
Ponystal Hengelo 
T.a.v. de secretaris 
Zuidelijke Havenweg 30 
7554 RR Hengelo 


