INSCHRIJVINGSFORMULIER TREC
Formulier volledig ingevuld terug te sturen naar het VLP-secretariaat via saskia@vlp.be.

De inschrijving is pas in orde na betaling van de inleg op rekeningnummer BE06 4410 6333 8122 ten laatste op de
sluitingsdatum.

WEDSTRIJD
Plaats: ___________________________________________

Nummer: ________

Datum: __________________________________________
RUITER/MENNER
Naam + voornaam: ___________________________________________________________
Licentienummer VLP/LEWB: ____________________________________________________
Licentienummer buitenland: ____________________________________________________
In team met: ________________________________________________________________
Dag van aankomst

(omcirkel wat van toepassing is):

Zaterdagochtend / Zondagochtend

Aanvraag immatriculatienummer paard: www.equibel.be/prg/horses/index.php. Bij stap 3 kan de eigenaar kiezen om de immatriculatie ‘Niet
betalend’ of ‘Betalend’ te maken. Voor de niveaus T1 en T2 dient de immatriculatie enkel registerend of niet betalend te zijn.

1 formulier per ruiter / menner
Naam paard/pony:___________________________

Immatriculatie nr: _____________

Naam paard/pony:___________________________

Immatriculatie nr: _____________

Naam paard/pony:___________________________

Immatriculatie nr: _____________

Naam paard/pony:___________________________

Immatriculatie nr: _____________

aankruisen wat van toepassing is



T1
T2




T1 team / équipe
T2 team / équipe

Reservatie box (prijs zie voorprogramma)

Ja
/

Nee
Inschrijvingskosten:
*Inschrijven voor 1 dag:

…………………………….. X € 30 = € ……………………………..

*Inschrijven voor 2 dagen:

…………………………….. X € 35 = € ……………………………..
TOTAAL

= € ……………………………..

Het totaalbedrag moet gestoord worden op de VLP- rekeningnummer:
IBAN: BE06 4410 6333 8122
BIC: KREDBEBB
Met volgende vermelding: naam van de wedstrijd – naam van de reeks – naam van de ruiter

Datum

Handtekening

OPMERKINGEN
- Eén inschrijvingsformulier per combinatie;
- Elke proef telt 3 onderdelen;
- Elk paard mag maximum 1 x lopen;
- Voor buitenlandse ruiters gelieve steeds riding permission mee te sturen
Proef

Licentie
(ruiter)

Opmerking

T1

L01

Initiatieniveau

T2

L01/T02

Nationaal
kwalificatieniveau

T3

T02

Nationaal niveau

T4

T03

Nationaal en
internationaal
kwalificatieniveau

Inleg: € 30/ 1 dag
€ 35/ 2 dagen

/

Betalend

Mennen

T02

mennen

Inleg: € 30/ 1 dag
€ 35/ 2 dagen

Inleg VLP/LEWB +
€ 5 adm. kost

Betalend

Inleg VLP/LEWB
Inleg: € 30/ 1 dag
€ 35/ 2 dagen
Inleg: € 30/ 1 dag
€ 35/ 2 dagen
Inleg: € 30/ 1 dag
€ 35/ 2 dagen

Inleg
Buitenlander
Inleg VLP/LEWB +
€ 5 adm. kost
Inleg VLP/LEWB +
€ 5 adm. kost
Inleg VLP/LEWB +
€ 5 adm. kost

immatriculatie
Registratie
Registratie
Betalend

Inleg (te betalen bij de inschrijving aan VLP), blijft (als dekking voor de administratieve kosten) ten voordele van de
organisator en is slechts voor 95% terug vorderbaar in geval van annulering door de deelnemer.

Dit dient ter plaatse betaald te worden aan de organisatoren:
Accommodatie voor de paarden:
Boxen:
…………………………….. X €
Paddock:
…………………………….. X €
Maaltijden
Ontbijt:
…………………………….. X €
Lunch:
…………………………….. X €

** = € …………………………….
** = € …………………………….
** = € …………………………….
** = € ……………………………

** Prijs te bepalen door de inrichtende club, vermeld op voorprogramma

TOTAAL (ter plaatse betalen )

= € …………………………….

