
 

 

Algemene voorwaarden:  

• Uw inschrijving dient uiterlijk 20 augustus binnen te zijn. 

• Om deel te nemen aan de show dient u het inschrijfgeld voor de show te hebben betaald op 

uiterlijk 7 september 2018. 

• Bij verhindering na inschrijving kan geen restitutie van het inschrijfgeld worden verleend. 

Uitzonderingen in overleg met de penningmeester. 

• Startnummers worden alléén afgegeven op vertoon van de paspoorten en evt. inentingenboekje. 

Vergeet deze dus niet!! De paarden moeten gechipt zijn en de paspoorten moeten voorzien zijn 

van het medisch inlegvel.  

• Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor geldige inenting van uw paard. Dit is voor de veiligheid 

van uw eigen dier, maar zeker ook die van andere. 

• U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn in de ring. Wijzigingen in de 

starttijden worden zoveel mogelijk vermeden, anders expliciet doorgegeven door de stalmeester 

of zijn assistent. 

• U dient te allen tijde de aanwijzingen van de vrijwilligers (parkeerwacht, ringmeester, 

stalmeester, etc.) op te volgen. 

• Paarden mogen niet zonder toezicht aan de buitenzijde van de trailer of vrachtwagen worden 

vastgezet. 

• De KNHS noch de N.S.H.S. is aansprakelijk voor enige schade/vermissing aan/van uw 

eigendommen. 

• U bent als eigenaar aansprakelijk voorschade aan eigendommen van derden, die is toegebracht 

door uw paard. Een goede WA-verzekering wordt aangeraden. 

• Voor ruiters en amazones geldt, dat het dragen van een cap op het gehele terrein verplicht is. 

 

Tarieven: 

In hand klasse    € 15,00  

Veulenklasse    € 10,00  

Walter Award    € 10,00  

Dressuur L. M of Z   € 10,00  

Kür op Muziek L, M of Z   € 10,00  

Originaliteit    €   0,00    

Young Handler    €   0,00 

Aangespannen/Agri-klasse  €   0,00 

Toeslag niet NSHS-leden  € 20,00 per ingeschreven paard 

Boxhuur 3 x 3 m   € 40,00  

Buffet     € 17,50  
Indien u aanvullende dieet wensen heeft, wendt u zich dan tot het secretariaat (secretariaat@nshs.nl) 


