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Inschrijfformulier  Trainingsweek 

Trainingsweek bij dressuurstal Molenaar & Verkooijen is 

naast  leerzaam, vooral ook leuk. Een gezellige 

vakantieweek met 5-6 kinderen, waardoor de begeleiding 

optimaal is. Met dit inschrijfformulier meldt u uw kind aan 

voor de trainingsweek. 

 

Aanmelding 

Ondergetekende (naam):_________________________________ 

 

 

Achternaam kind:_______________________________________ 

 

Roepnaam kind:________________________________________ 

 

Geboortedatum kind:____________________________________ 

 

Straat: ______________________________Nr.:______________ 

 

Postcode: _____________Woonplaats: ______________________ 

 

Telefoon: ______________________________________________ 

 

E-mailadres:____________________________________________ 

 

 

Periode 

Hierbij meld ik mijn zoon/dochter aan voor de trainingsweek voor de week van: 

 

 zondag ___ (dag) ___________________(maand) 2014, 16.00 uur tot en met 

 zaterdag ___ (dag) __________________(maand) 2014, tussen 10.00 & 11.00 uur. 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de door de leiding gestelde voorwaarden voor het verblijf 

bij dressuurstal Molenaar & Verkooijen te Chaam. Door de leiding wordt geen enkele wettelijke 

aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van uw zoon/dochter en ten opzichte van uw zoon/dochter 

tegenover derden. Totale kosten voor de trainingsweek zijn € 375,-. De reserveringskosten van € 150,- 

volgen binnen 14 dagen op rekeningnummer NL94INGB0004110643 t.n.v. J. Molenaar. 

 

 

Datum:________________   Handtekening ouder/verzorger:________________________________ 

 

Bereikbaarheid & bijzonderheden 

Telefoonnummer van ouders/verzorgers tijdens de trainingsweek (indien anders dan hierboven):  

 

Telefoon thuis:_______________________   Mobiel:________________________________ 

 

Bijzonderheden (bijvoorbeeld dieet, medicijnen): 

 

 

Dressuurstal Molenaar & Verkooijen 
Schaanstraat 3 

4861 RE Chaam 
Nederland 

 
T (+31) 0161 49 21 04 
M (+31) 06 516 177 80 

 
stalmolenaar@hotmail.com 

www.stalmolenaar.nl 

 

 

mailto:stalmolenaar@hotmail.com
http://www.stalmolenaar.nl/
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_________________________________________________________________________________ 

Gegevens en voorwaarden 

Leiding en begeleiding 

De algehele leiding is in handen van Janet Verkooijen-Molenaar. De dressuurlessen worden gegeven 

door Stefanie Verkooijen (amazone internationaal Young riders, lichte tour dressuur). Iedereen op 

trainingsweek krijgt een week lang zijn eigen pony om te verzorgen en te berijden indien hij/zij geen 

eigen pony bij zich heeft. Naast het rijden worden er ook diverse activiteiten verzorgd. Lees er meer 

over in onze folder of kijk op onze website. 

 

Kosten 

De kosten per trainingsweek bedragen € 375,- inclusief volledig pension, waarvan € 150,- binnen 14 

dagen na het inzenden van de aanmelding voldaan dient te zijn. Na de aanbetaling is uw reservering 

definitief. De resterende € 225,- wordt voldaan bij het ingaan van de trainingsweek. Uw pony dient 

ingeënt tegen influenza, ontwormd en in goede conditie te zijn.  

 

Wettelijke aansprakelijkheid 

Door de leiding wordt geen enkele wettelijke aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van uw 

zoon/dochter en ten opzichte van uw zoon/dochter tegenover derden. Een vakantieverzekering 

wordt daarom aangeraden. 

 

Van wanneer tot wanneer? 

De trainingsweek start zondag om 16.00 uur en eindigt de eerstvolgende zaterdag tussen 10.00 en 

11.00 uur. 

De trainingsweken in 2015 zijn: 

- 5 t/m 11 juli    - 9 t/m 15 augustus 

- 12 t/m 18 juli    - 16 t/m 22 augustus 

- 19 t/m 25 juli    - 23 t/m 29 augustus 

- 2 t/m 8 juli  GERESERVEERD  

 

Veiligheid 

Bij dresssuurstal Molenaar-Verkooijen zijn kinderen verplicht om tijdens het rijden een veiligheidscap 

met de norm EN1384 en rijlaarzen of platte schoen met chaps te dragen. 

 

Kleding 

Vergeet vooral niet de volgende kleding mee te nemen:  

 cap en laarzen (zie kopje veiligheid) 

 regenjas 

 badhanddoeken ( indien u het vervelend vind om natte handdoeken in de tas van u zoon/ 

dochter te vinden, kunt u bij ons een handdoekenpakket bestellen) 

 zwemkleding 

 warme trui 

 

Adres 

Schaanstraat 3 

4861 RE Chaam 

Nederland 

 

 

 

Contact / bezoek 
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Heeft u vragen of wilt u onze dressuurstal eerst bezoeken, neemt u dan telefonisch contact met ons 

op: (+31) 0161 49 21 04 of mobiel (+31) 06 516 177 80 en vraag naar Janet Verkooijen-Molenaar. 

 


