
Hippische Rijschool RIJBAAN PIET nv, 

Schoolstraat 4, 9200 Dendermonde - info@rijbaanpiet.be    - www.rijbaanpiet.be -

IBAN BE04 2930 1731 2131  - Benjamin Pieters   - 0475/670.610

HOE INSCHRIJVEN ?   via bijgevoegd inschrijvingsformulier (! plaatsen zijn beperkt)

!  Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het  inschrijvingsformulier en de volledige betaling met 

duidelijke vermelding van naam en periode op het vermelde rekeningnummer.

Inschrijvingen waarvan de betaling niet in orde is 4 weken na inschrijving worden geschrapt.

NOG VRAGEN ? → Stel ze gerust !  0475/670.610  of  info@rijbaanpiet.be

* Pensionklanten van Rijbaan Piet die deelnemen met eigen pony/paard die op jaarbasis Bij Rijbaan Piet gestald staan genieten een korting 

--> zie inschrijvingsformulier.

320,-

Dagelijks van 09.00 u tot 

17.00 u

460,- met manègepaard /   €400,- met eigen paard **



€ 320,-

€ 460,-

PAASSTAGE EXTERNAAT VAN MAANDAG 03/04 TOT EN MET DONDERDAG 06/04/2023

- externaat van maandag 03/04 tot en met donderdag 06/04/2023

- externaat van maandag 03/04 tot en met donderdag 06/04/2023

met manègepaard : € 460,- met eigen paard : € 400,-**

/2023



ALGEMENE INFO STAGE EXTERNAAT

Wat breng je mee ?

EXTERNAAT : - rijgerief (rijlaarsjes of rubberen laarsjes (géén sportschoenen om paard te rijden), rijbroek of strak zittende broek, rijhelm,.. 

- sportschoenen voor de spelletjes en de voltige (turnen te paard)

- reservekledij, …

ALS JE KOMT MET JE EIGEN PAARD/PONY : - poetsgerief, zadel, hoofdstel en zadeldoeken, ander materiaal (stalband, touw, bandages, …)

- bewijs van inenting tegen tetanus en griep 

- kast voor materiaal (indien dit niet mogelijk is kan de trailer blijven staan en het materiaal daarin bewaard worden.)

Voeding

Boterhammetjes zijn niet nodig, we voorzien een warme lunch.

! Enkel vegetariërs of personen die een glutenvrij of ander dieet volgen brengen zelf hun vervangende producten mee (alles goed naamtekenen !). 

Wat breng je niet mee : GSM, waardevolle voorwerpen, …

Eventuele bijkomende kosten ter plaatse te betalen :

Kamprekening :

We maken gebruik van een kamprekening voor eventuele drankjes die verbruikt worden buiten de maaltijden (maak hierover afspraken met je kind). 

Deze rekening wordt afgerekend op het einde van het kamp. 

Op kamp met eigen paard / stalling :

De prijs voor de stalling van een eigen paard bedraagt € 15,-/dag, m.a.w. 75,00 euro van zondagavond tot vrijdagavond en dient bij aankomst betaald 

te worden. In deze prijs zijn dagelijks uitmesten, stro en 3 x daags voederen inbegrepen (krachtvoeder, wortelen, hooi). Indien het paard langer blijft 

komt daar 15,00 euro per dag bij.

Annulatie van een sportkamp :

Bij ziekte : 

Enkel indien een doktersbriefje wordt voorgelegd, wordt 90 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer de deelnemer nog niet gestart is met het 

sportkamp. Na de start van het sportkamp wordt geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald.

Andere omstandigheden :

90 % van het inschrijvingsbedrag wordt terugbetaald indien de deelnemer minstens 1 maand vóór aanvang van het betreffende kamp annuleert of 

vóór 1 juni annuleert als het een kamp in de zomervakantie betreft. Wordt er geannuleerd na deze periode, dan wordt er geen inschrijvingsgeld 

terugbetaald. Inschrijvingsgeld wordt ook niet terugbetaald indien een deelnemer het sportkamp verlaat.

Bezoek tijdens het kamp overdag is niet toegestaan.

Geen bezoek tijdens de stage, dit stoort de lessen. 

Op donderdag 06/04/2023 organiseren we een showmoment om 16.30 u waarbij je je kapoen aan het werk kan zien. Supporters welkom !

Verloren voorwerpen

Voorzie alles - zeker ruiterhelmen en laarzen - van naam !  Dit om de verloren voorwerpen op het einde van het kamp te beperken en om te 

voorkomen dat ruiterhelmen en laarzen bij een foute eigenaar terecht komen tijdens het kamp ! 

Verloren voorwerpen worden bijgehouden tot 1 maand na het einde van het kamp, nadien worden ze naar een kledingcontainer gebracht.

Kids-ID / Identiteitskaart / SIS-kaart : deelnemers dienen deze zelf bij te houden in hun bagage.
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