
 

 

 

 

 

 

Clinicreglement PSV Delflandruiters, augustus 2013 
 

1. Inschrijven voor een clinic betekent dat de deelnemer op de hoogte is van  

het clinicreglement, opgesteld door de cliniccommissie.  

2. Op iedere aankondiging van een clinic wordt naar het clinicreglement verwezen.  

3. Tenzij anders aangegeven op de aankondiging, zijn de clinics open voor zowel  

paarden als pony’s in alle klassen.  

4. De sluitingsdatum staat vermeld op de aankondiging van de clinic. Deze datum 

is doorgaans 2 weken voor aanvang van de clinic. Op of zo spoedig mogelijk na de  

sluitingsdatum wordt de Voorlopige Startlijst gepubliceerd. 

5. Bij afmelding na sluitingsdatum, om welke reden ook, is men verplicht tot het  

betalen van € 25,-.  Voor dit bedrag ontvangt de afgemelde deelnemer een factuur.  

6. Het inschrijfgeld dient direct na publicatie van de Voorlopige Startlijst te worden overgemaakt op 

rekeningnummer 15.66.93.038 ten name van PSV Delflandruiters te Wateringen.  Indien niet op uiterlijk 

7 kalenderdagen voor de datum van de clinic het volledige bedrag van het inschrijfgeld is ontvangen, dan 

kan geen deelname aan de desbetreffende clinic plaatsvinden. Het vermelde in de leden 6 en 5 blijft van 

kracht, het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt beschouwd als een afmelding.  

7. De cliniccommissie bepaalt bij iedere afmelding welke combinatie de vrijgekomen plaats inneemt. Voor 

deze deelnemer geldt, dat het inschrijfgeld per omgaande dient te worden overgemaakt op in lid 6 

vermeld rekeningnummer. Indien vóór aanvang van de clinic niet het volledige bedrag is ontvangen kan 

geen deelname aan de desbetreffende clinic plaatsvinden, tenzij de cliniccommissie hierover anders 

besluit. De cliniccommissie kan in de aankondiging van een clinic van in lid 6 vermelde 

betalingsvoorwaarden en/of –termijnen vermelden, die voor de desbetreffende clinic exclusief van 

toepassing zijn. 

8. Inschrijven is mogelijk voor iedereen; hierbij hebben leden van de Delflandruiters voorrang, wanneer er 

plaats over is kunnen andere geïnteresseerden zich inschrijven. Zij kunnen echter geen gebruik maken 

van de kortingsregeling op het inschrijfgeld.  

9. De in lid 7 vermelde voorrangsregeling voor leden van de Delflandruiters is slechts dan van toepassing, 

indien de deelnemer reeds lid is van de Delflandruiters op het moment dat de clinic wordt aangekondigd 

via welk medium dan ook.  

10. Om te kunnen deelnemen aan een clinic en gebruik te kunnen maken van de voorrangs- en 

kortingsregeling dienen deelnemers aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens de Delflandruiters te 

hebben voldaan.  

11. Indien het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, wordt tot loting op naam van 

de ruiters overgegaan.  

12. Men kan zich met meerdere paarden inschrijven. Bij loting kan de ruiter echter maar één maal 

meeloten.  

13. Als er meerdere personen op 1 paard meeloten, mogen de ruiters niet ruilen, het is wel voor de ruiter 

toegestaan om met een ander paard deel te nemen.  

14. Indien het aantal inschrijvingen erg groot is, zal getracht worden zo spoedig mogelijk een tweede clinic 

van dezelfde instructeur te organiseren. In dit geval zal “gewogen” loting worden toegepast. Dat 

betekent dat ruiters die voor de eerste clinic waren uitgeloot dan voorrang krijgen.  

15. De cliniccommissie gaat ervan uit dat alle combinaties keurig verzorgd en op tijd in de bak verschijnen.  

16. Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. In situaties waarin het reglement geen duidelijkheid 

biedt, beslist de cliniccommissie. 

 


