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Aanmelding lidmaatschap 
en/of stalling Orcaruiters 
 

Het is verplicht om alle gegevens correct en compleet in te vullen. 

U geeft in de vragenlijst aan voor welke bedragen de vereniging de automatische incasso mag 

uitvoeren. 

Voor het stallen van uw pony of paard dient u een wormenspuit te nemen of een mestonderzoek uit 

te voeren. U dient een kopie van het paspoort van uw paard/pony in te leveren.  

Bij ondertekening vult u in de datum wanneer u de overeenkomst hebt getekend en bent aangegaan 

(pagina 6). 

Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier kunt u naar info@orcaruiters.nl sturen. 

 

Soort lidmaatschap 
Kruis aan welk lidmaatschap u zich voor wilt aanmelden. U kunt meerdere lidmaatschappen 

aankruisen. 

     Lidmaatschap vereniging + KNHS    € 125,-  per jaar   

     Stalling  (zie stalling)    v.a. € 160,-   per maand 

     Winterabonnement (voor niet-leden)   € 50,-   per maand 

     Donateur/steun lid     € 25  per jaar 

Datum ingang lidmaatschap en/of stalling:    (dd/mm/jjjj)  _______________ 

 

Contactgegevens 
Graag alle gegevens correct en volledig in. 

Voor- en achternaam: ________________________________________________________ 

Adres:   ________________________________________________________ 

Postcode:  ________________________________________________________ 

Woonplaats:  ________________________________________________________ 

E-mail adres:  ________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ________________________________________________________ 

Geboorte datum: ________________________________________________________ 

Naam ouder/verzorger wanneer het lid jonger dan 18 is: _____________________________ 

mailto:info@orcaruiters.nl
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Betalingsgegevens 
Omdat de controle en financiële wetgeving met betrekking tot incasso opdrachten sterk is 

toegenomen, is het verplicht alle gegevens correct en compleet in te vullen. 

Naam rekeninghouder:  ________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer:  ________________________________________________________ 

 

Door ondertekening van deze overeenkomst wordt de penningmeester van de Orcaruiters door u 

gemachtigd alle financiële verplichtingen af te schrijven van bovenstaand rekeningnummer. (Zie 

pagina 4: voorwaarden en overeenkomsten lidmaatschap en stalhuur Orcaruiters. 

 

Stalling 
Alleen invullen als u een paard of pony bij ons komt stallen. 

Voor het stallen van uw pony of paard dient u een wormenspuit te nemen of een mestonderzoek uit 

te voeren. U dient een kopie van het paspoort van uw paard/pony in te leveren. Gelieve voor de 

aankomst van uw paard/pony. 

Soort paard/pony 

     Shetlander halve stal (indien beschikbaar)  € 80,-  per maand  

     Shetlander/ A/ B pony hele stal    € 160,-   per maand 

     C/ D pony       € 170,-   per maand 

     E pony/ Paard      € 190,-  per maand 

 

Gegevens paard/pony 
Wij zijn vanaf 21 april 2021 als vereniging verplicht om ons aan de I&R wet te houden (identificatie 

en registratie van paardachtigen) 

Naam paard/pony: ________________________________________________________ 

Geboortedatum: ________________________________________________________ 

Ras en kleur:  ________________________________________________________ 

Land van herkomst: ________________________________________________________ 

Chipnummer:  ________________________________________________________ 

Paspoortnummer: ________________________________________________________ 

 

U dient een kopie van het paspoort van uw paard/pony in te leveren. U kunt ook een duidelijke foto 

als bijlage toevoegen aan uw mail. 
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Graag de voorwaarden, regelementen en overeenkomst betreft het 

lidmaatschap en/of stalling doorlezen en op pagina 6 ondertekenen. 

 

Voorwaarden en overeenkomst betreft 

Lidmaatschap en stalling Orcaruiters  
 

 

De ondergetekenden:  

 

LRPC Orcaruiters  

Staartweg 17  

8322 NA Urk  

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd in hoedanigheid van bestuurslid van het gekozen bestuur 

Laura Hoorn. 

Verder te noemen Partij A  

 

De ondertekende van het lidmaatschap en/of stalling formulier. 

Verder te noemen Partij B  

 

Partijen leggen in de onderhavige overeenkomst de voorwaarden en condities van deze lidmaatschap 

overeenkomst vast en verklaren hierbij de overeenkomst aan te gaan onder de volgende 

voorwaarden:  
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Artikel 1. Lidmaatschap  
1-1 Het lidmaatschap vangt aan met ingang van (zie aanmeldingsformulier)  

Deze overeenkomst is vastgesteld voor onbepaalde tijd en wordt beëindigd door genoemde 

in artikel 2 en 3  

1-2 Het lidmaatschap van de vereniging is bepaald voor een periode van tenminste het 

resterende deel van het lopende jaar.  

1-3 Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk voor 30 november 

van het lopende jaar te geschieden.  Binnenkomst van de schriftelijke opzegging na 30 

november van het lopende jaar is contributie verschuldigd voor het gehele aansluitende jaar.   

1-4 Op deze overeenkomst is een proeftijd van 2 maanden van toepassing. Gedurende deze 

proeftijd zijn beide partijen gerechtigd zonder in acht neming van een opzegtermijn deze 

overeenkomst te beëindigen.   

1-5 Partij A schrijft een huishoudelijk reglement voor; de instructies en regels van dit 

reglement, alsmede de aanvullende instructies daarop zijn aan partij B ter hand gesteld, 

maken onderdeel uit van deze overeenkomst en dienen door partij B – evenals toekomstige 

wijzigingen daarop door partij A - te worden nageleefd. 

Partij B is gehouden om bij alles de instructies en regels op te volgen die in de meest recente 

versie van het huishoudelijk reglement en in eventuele aanvullende schriftelijke aanwijzingen 

van partij A opgenomen zijn. De huidige versie van het reglement is als bijlage bij deze 

overeenkomst gevoegd.  

1-6 Door ondertekening van deze overeenkomst wordt de penningmeester van Partij A door 

Partij B gemachtigd alle financiële verplichtingen af te schrijven van bovenstaand 

rekeningnummer. Reclamaties dienen binnen 7 dagen na afboeking schriftelijk, voorzien van 

reden en handtekening verzonden te worden aan Partij A.   

1-7 Met betrekking tot de zondagsrust verklaart Partij B deze te zullen respecteren hetgeen 

betekend dat Partij B zich zal onthouden van lokale rij activiteiten alsmede onder naam 

respectievelijk onder auspiciën van de vereniging Orcaruiters wedstrijdactiviteiten zal 

uitvoeren.   

Artikel 2. Beëindiging van de stalhuur  
2-1 De stalhuur kan tussentijds door partijen worden opgezegd. Partijen komen een 

opzegtermijn van 1 maand overeen, ingaand per het eind van de lopende maand. Er zal geen 

restitutie van betaalde lidmaatschap contributie plaatsvinden. Opzegging dient altijd te 

geschieden schriftelijk per aangetekende brief/email.  

2-2 Indien een partij bij deze overeenkomst deze overeenkomst beëindigt, dit met 

inachtneming van dit artikel, wordt die partij aan de andere partij geen vergoeding 

verschuldigd. Meer in het bijzonder zal partij A aan partij B in een dergelijk geval geen 

vergoeding verschuldigd zijn, in verband met investeringen door partij B mogelijk gedaan. Die 

investeringen doet Partij B geheel voor eigen rekening en risico.  
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Artikel 3. Ontbinding  
3-1 Beide partijen kunnen, alleen in onderstaande gevallen ook gedurende de looptijd van 

deze overeenkomst, deze overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien:  

3-2 Partij A surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;  

3-3 Partij B toerekenbare tekortkoming pleegt, en daarin gedurende 14 dagen volhardt 

ondanks schriftelijke ingebrekestelling. De nalatige partij is bij een dergelijke toerekenbare 

tekortkoming in ieder geval een direct opeisbare boete verschuldigd van € 125,00 per 

gebeurtenis, onverlet de rechten op volledige schadevergoeding en het recht om nakoming 

te vorderen.  

3-4 Indien Partij B niet tijdig betaalt, en dit naar de mening van Partij A niet terecht is, dan zal 

Partij A, Partij B schriftelijk in gebreke stellen. Partij A kan deze overeenkomst dan ontbinden 

indien Partij B binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling, nog 

steeds niet heeft betaald, tenzij Partij B schriftelijk kan overleggen dat de betreffende 

ingebrekestelling aantoonbare onjuistheden bevat.  

3-5 Indien partij B herhaaldelijk de huisregels en reglement schendt. In dat geval heeft partij 

A het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te achten door 

schriftelijke mededeling aan partij B in welk geval de overeenkomst automatisch zonder 

rechterlijke tussenkomst ontbonden zal zijn.  

3-6 Het niet naleven respectievelijk respecteren van artikel 1-7 voornoemd.  

Artikel 4. Wijzigingen  
4-1 Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst zullen alleen schriftelijk in tweevoud 

geschieden. 
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Akkoordverklaring 
 

Ik heb de bovenstaande voorwaarden en regelementen gelezen betreft het lidmaatschap en of de 

stalling bij LRPC de Orcaruiters en ga hiermee akkoord. 

 

Datum ondertekening:  __________________________________________________ 

 

 

Handtekening:   ___________________________________________________ 

 

   

 


