AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP
PAARDENSPORTVERENIGING PEGASUS



Ik ben jonger dan 18 jaar, volg les bij Manege Lansbergen en/of heb mijn paard of pony bij Manege
Lansbergen in pension staan en ik wil lid worden van PV Pegasus; de contributie bedraagt € 25,00 per jaar.



Ik ben 18 jaar of ouder, volg les bij Manege Lansbergen en/of heb mijn paard of pony bij Manege
Lansbergen in pension staan en ik wil lid worden van PV Pegasus; de contributie bedraagt € 30,00 per jaar.



Ik heb een eigen paard of pony (of ben bijrijder) en wil graag lid worden van PV Pegasus en de KNHS (voor
startpashouders verplicht); de contributie bedraagt € 35,00 + aanvullende afdracht aan de KNHS per jaar.
(zie website KNHS voor actuele tarieven).
Het aanvragen van de startpas moet men zelf doen via de KNHS-website.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00.
Vanaf het derde gezinslid (op één adres) wordt een gezinskorting van 50% op de contributie voor die
meerdere leden toegepast.
Gegevens nieuw lid:
Voor- en achternaam:

……………………………………………………………………………………………………

Straatnaam en huisnummer:

……………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer/mobiel:

……………………………………………………………………………

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………………

Geslacht:

M/ V

Geboortedatum:

……………………………



Ik geef toestemming voor het plaatsen van mijn persoonsgegevens op inschrijf-, start-, uitslag- en
scorelijsten, het Stalmaatje, de website en andere – al dan niet digitaal - uitingen van PV Pegasus.



Ik geef toestemming om foto’s en andere grafische voorstellingen waar ik op voorkom te gebruiken in het
Stalmaatje, de website of andere – al dan niet digitaal - uitingen van PV Pegasus.

Na inschrijving ontvangt u een bericht i.v.m. de contributie.Alle overige informatie m.b.t. PV Pegasus is te
vinden op onze website: www.paardensportverenigingpegasus.nl
Opzeggingen uitsluitend per email vóór 1 december via: info@paardensportverenigingpegasus.nl
Datum:

……………………………

Handtekening:

……………………………………………………………………………

(Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is het noodzakelijk dat de aanmelding ookwordt ondertekend door een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger)

PRIVACYVERKLARING
Via onze website is een uitgebreide privacy verklaring te raadplegen. Onderstaand een sterk ingekorte versie.
De door u verstrekte gegevens, worden door Paardensportverenging Pegasus alleen gebruikt voor de eigen ledenadministratie en, indien er
tevens sprake is van een lidmaatschap bij een Hippische Sportfederatie, ook voor die desbetreffende Hippische Sportfederatie.
De vastgelegde gegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, nimmer aan derden verstrekt. Als u wenst te reageren op ons privacy
beleid of als u vindt dat ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kunt u contact met ons op nemen. Op verzoek verlenen wij
utoegang tot alle informatie die wij van u vastleggen en bieden u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt
u contact met ons opnemen via: info@paardensportverenigingpegasus.nl

Administratie
Lidnummer: ………………………………………

Ingevoerd ledenadm. d.d. : ………………………………

Info verzonden d.d. : ……………………………

Betaling ontvangen d.d. : ………………………………

