Aanbetaling en Voorwaarden
Bank gegevens:
bank ABNAMRO
tnv P.H. Schwieters
rekening nummer: NL96 ABNA 051.91.47.391
onder vermelding van "naam deelnemer en datum van het ponykamp
De aanbetaling bedraagt € 150,=.
Wanneer de aanbetaling is gedaan is de plaats gereserveerd.
Als de week bijna vol zit en er is geen aanbetaling binnen dan krijgt u een email over de aanbetaling. Daarna zal de
plaats vrij komen voor een andere deelnemer. Manege Laarbrug behoudt zich het recht voor om de inschrijving ten
alle tijden te annuleren.
De kosten voor de kampweek zijn € 335,= voor 6 dagen van zondag tot zaterdag.
De kosten voor het ponykamp Extreme zijn € 360,=.
Actie: betaal voor 1 december het volledige bedrag dan betaal je geen € 335,= maar € 315,= voor een gewoon of,
voor de extreme weken, € 340,= in plaats van € 360,=.
Neem je een paard/pony mee dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Wij gaan er vanuit dat je je pony of
paard voor alles kunt gebruiken en dat je geen paard/pony van de manege gebruikt;
Aanbetalingen worden niet gerestitueerd .
Binnen 14 dagen na inzending van het aanmelding formulier op het internet dient u € 150,= overgemaakt te hebben
op bankrekeningnummer NL96 ABNA 051.91.47.391 t.n.v. PH. Schwieters en o.v.v. “ponykamp naam deelnemer” en
datum van de ponykamp week;
Alle media die worden gemaakt tijdens een ponykamp mogen worden gebruikt voor publicatie op het internet;
Alleen na ontvangst van uw aanbetaling krijgt u een schriftelijke bevestiging of een bevestiging via e-mail thuis
gestuurd en is de aanmelding definitief;
Het resterende bedrag moet uiterlijk voor aanvang van de ponykamp week per bank of contant voldaan zijn;
De ponykamp week begint op zondagmiddag 16.00 uur. Men kan zich aanmelden vanaf 15.00 uur. De week eindigt
op zaterdag om 10.00 uur
Extreme en tienerkampen: tijdens deze kampweken hebben we net een beetje meer uitdaging gegeven aan het
programma. Het programma vraagt meer zelfstandigheid van de kinderen bij bijvoorbeeld de boscros en de
puzzeltocht te paard. Ook zijn de avond spellen net iets uitgebreider. Het kan voorkomen dat het dan wat later
wordt op de avond en dat de kinderen wat later slapen en nog na willen kletsen van de dag. Dit gebeurd vooral de
eerste avond
Er wordt door de manege geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van gasten of ten opzichte van
gasten tegenover derden;
Roken in de gebouwen en stallen is verboden;
Bij voortijdig vertrek van uw kind, ongeacht de oorzaak, volgt geen restitutie van het resterende kampgeld;
Annulering van de aanmelding dient ten minste 3 weken voor aanvang schriftelijk te gebeuren.
Er kunnen geen rechten ontleed worden aan type fouten
wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.

