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DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 
Naam: JenD BV (handelend onder Manege Veldt) 
Adres: Walvischstraat 1a   Postcode: 1531 MX Plaats: Jisp Land: Nederland 
Incassant ID: NL60ZZZ330115460000 Kenmerk machtiging: JenD BV 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan JenD BV doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lesgelden en overige gelden ten behoeve van Manege Veldt en 
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van JenD BV. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Naam ……….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
Postcode …………………………………………………Woonplaats…….………..…………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
Email adres…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
Geboorte datum ruiter …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2de gezinslid   ja/nee (oudste gezinslid is altijd 1e gezinslid) 
 
Rekeningnummer (IBAN)…………………………………………….………BIC…………………………………………………………….. 
 
t.n.v. Naam……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum en plaats                                  Handtekening 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
      

Onderste gedeelte bestemd voor klant 
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Adres: Walvischstraat 1a   Postcode: 1531 MX Plaats: Jisp Land: Nederland 
Incassant ID: NL60ZZZ330115460000 Kenmerk machtiging: JenD BV 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan JenD BV doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lesgelden en overige gelden ten behoeve van Manege Veldt en 
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van JenD BV. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Voorwaarden 
Door acceptatie van het kwartaal abonnement verplicht ruiter zich te houden aan de bak-, stal- en huisregels. 
Het verblijf op de terreinen van de manege, zomede het deelnemen aan lessen, is gebonden aan de hier 
onderstaande regels. Door acceptatie van dit abonnement accepteert u ook deze regels. 
De directie is nimmer aansprakelijk voor schade aan de ruiter, met uitzondering van schade veroorzaakt door grove 
schuld en/of nalatigheid van de directie. 
Kwartaalklanten betalen een vast tarief per kalenderkwartaal, omvattende 13 lessen en rijden één keer per week 
in een vast afgesproken les. De lessen zijn strikt persoonlijk.  
Alle informatie en voorwaarden van de lesabonnementen zijn te zien op de website; www.manegeveldt.nl  

http://www.manegeveldt.nl/
mailto:les@manegeveldt.nl
http://www.manegeveldt.nl/
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Betaling per automatische incasso  

Betaling geschiedt vóór aanvang van het betreffende kwartaal. Alleen dan kan aan de lessen deelgenomen worden 

Voor een meer efficiënte betaling verzoeken wij u vriendelijk per automatische incasso te betalen.  

Bij verhindering kunt u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch (tel. 075-6283636) of per mail (les@manegeveldt.nl) 

afzeggen. Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van lessen. Als er door een medische (of andere dringende) 

oorzaak meer dan 1 les gemist wordt worden deze lessen verrekend op het volgende kwartaal abonnement. U kunt 

melding maken van afwezigheid door medische (of andere dringende) reden door een email te sturen naar 

les@manegeveldt.nl  

Korting 

• Ruiters uit een gezin krijgen 10 %  korting bij aankoop van iedere 2e of meerdere kwartaalkaart. (de oudste 

ruiter geldt als eerste gezinslid) 

• Ruiters die meer dan 1 x per week rijden, krijgen  10 % korting op het kwartaal abonnement bij aanschaf 

van een 2e kwartaalkaart. U wordt dan in een tweede vaste les ingedeeld.  

• Voor extra lessen geldt een lager tarief bij het in bezit zijn van een kwartaal abonnement. 

• Vaste bijrijders krijgen een korting van 50%, hiervoor dient te worden voldaan aan de bijrijders regels en 

dient ook de bijrijdersovereenkomst te worden ondertekend.  

Opzegging  

Voor opzegging (per email naar les@manegeveldt.nl) geldt een opzegtermijn van minimaal een maand vóór aanvang 

van het nieuwe kalenderkwartaal.  

Zomervakantie  

Voor de kwartaalkaart in de zomerperiode (3de kwartaal) krijgt u een gereduceerd tarief.  
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