Overeenkomst Intensief Individueel Trainings Traject 2019
Ondergetekenden,
1. Ylvie Fros, woonachtig te Stal ’t Lage Veld te Lunteren

en

2. ......................................., wonende te ......................................., hierna te noemen: ‘de
leerling’,
gelegitimeerd met paspoort/rijbewijs met BSNnummer …………………….
Maken onderstaande afspraken met betrekking tot het verzorgen/volgen van een intensief
individueel trainingstraject in 2019:
a/ Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2019 en wordt beëindigd op 31 december
2019
b/ De leerling betaalt gedurende dit kalenderjaar een maandelijkse bijdrage van € ……
(zegge: ……………………………..… euro) , inclusief BTW.
Deze bijdrage dient maandelijks voor de 1e van elke kalendermaand te worden voldaan
op IBAN: NL36INGB0004589412 t.n.v. Ylvie Fros, Lunteren.
c/ De maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de waarde van de gekozen activiteiten in
artikel f minus 10%. De bijdrage wordt (vink aan):
in 1x in Januari 2019 betaald of
in 12 termijnen gedurende het kalenderjaar 2019 betaald.
(De bijdrage dient dan te zijn voldaan vóór de 1e van elke kalendermaand.)
d/ In het geval van tussentijds afbreken van het IITT worden de kosten van de al gevolgde
activiteiten en de activiteiten die nog niet zijn gevolgd maar waarvoor de
annuleringstermijn verstreken is in hun volledige waarde gerekend. Dit bedrag en de al
betaalde termijnen worden verrekend waardoor de leerling het eventueel teveel betaalde
bedrag terug krijgt of het te weinig betaalde bedrag alsnog direct voldoet.
e/ Deze overeenkomst wordt alleen afgesloten als de totaal waarde van de gekozen
activiteiten onder artikel f hoger is dan 1000 euro op jaarbasis. Kleinere bedragen dienen
in 1x te worden voldaan.
Ondertekend op datum:
Te:
Handtekening Leerling:

Handtekening Ylvie: YF

f/ De leerling maakt in 2019 gebruik van de volgende diensten van Ylvie Fros (kruis aan):

Al deze activiteiten kunnen worden opgenomen
in een Individueel Intensief Trainings Traject (met
10% korting) of los worden gevolgd.
Kijk voor de voorwaarden op de website.
Data ovb van inschrijvingen en beschikbare
plaatsen

Kruis
aan:

Data:

Cursussen:

t.w.v.

16-17 februari, 13-14 april, 8-9
juni, 13-14 juli (4 x praktijk) +
7-8 sept (theorie)

Masterclass Academische Rijkunst (MC AR) 2019

1095

30-31 maart, 4-5 mei, 6-7 juli,
28-29 sept (4x praktijk) + 7-8
sept (theorie)

Masterclass Academische Rijkunst (MC AR) deel II

1095

6-8 April + 16-19 Juli

Centered Riding Instructor Course met Peggy Brown

1150

12 vrijdagen: 14 dec ’18, 11 jan, Jaartraject voor Instructeurs
15 feb, 29 mrt, 26 apr, 31 mei,
28 juni, 30 aug, 27 sept, 25 okt,
22 nov, 20 dec.

1500

6 weekenden: 5/6 jan, 2/3 feb,
2/3 maart, 23/24 maart, 21/22
april, 15/16 juni

1500

Jaartraject voor Instructeurs

Lesdagen/Weekenden/Clinics:
65

12 januari

Theoriedag Academische Rijkunst (gratis voor
deelnemers MC AR)

13 januari

Lesdag Centered Groundwork

18-20 januari

intensief lesweekend met Ylvie (2 of 2.5 dagen)

26-27 januari

Theoriedeelname Clinic Academische Rijkunst Bent
Branderup

135

26-27 januari

Praktijkdeelname Clinic Academische Rijkunst Bent
Branderup

500

15-17 maart

intensief lesweekend met Ylvie (2 of 2.5 dagen)

205/250

10-12 mei

intensief lesweekend met Ylvie (2 of 2.5 dagen)

205/250

1-2 juni

intensief lesweekend met Ylvie (2 dagen)

125
205/250

205

16-18 augustus

intensief lesweekend met Ylvie (2 of 2.5 dagen)

205/250

7-8 september

Theoriedeelname Clinic Academische Rijkunst Bent
Branderup

135

7-8 september

Praktijkdeelname Clinic Academische Rijkunst Bent
Branderup

500

11-13 oktober

3daagse Rider’s Seat comboclinic met Tom Nagel en
Ylvie PRAKTIJK

500

11-13 oktober

3daagse Rider’s Seat comboclinic met Tom Nagel en
Ylvie THEORIE

265

26 oktober

Terugkomdag Masterclass leerlingen

90

27 oktober

Lesdag

90

8-10 november

intensief lesweekend met Ylvie (2 of 2.5 dagen)

205/250

6-8 december

intensief lesweekend met Ylvie (2 of 2.5 dagen)

205/250

Trainingsweken:
21-25 januari

Trainingsweek AR ter voorbereiding op clinic BB

450

18-22 maart

Trainingsweek Houding en Zit

650

6-10 mei

Trainingsweek Academische Rijkunst

650

2-6 september

Trainingsweek AR ter voorbereiding op clinic BB

450

23-27 september

Trainingsweek Houding en Zit

650

data in overleg

Individuele trainingsweek (2x daags priveles)

450

Overig:
februari (woensdagavonden)

Theoriecursus

mei/juni (woensdagavonden)

Basiscursus Grondwerk

115

data in overleg

Leskaart 10u (alleen voor losse lessen, geen stalling
inbegrepen)

650

data in overleg

Leskaart 5u (alleen voor losse lessen, geen stalling
inbegrepen)

350

data in overleg

Trainingsdag (2x half uur les + tussendoor stalling/
paddock

90

data in overleg

Losse Privéles(sen)

75

2019 Leerlingengroep op Facebook

65

gratis

