INSCHRIJVEN ZONDER LICENTIE
Het volgende moet hiervoor gebeuren:
1.Je moet lid worden van (PS.V) PaardenSport.Vlaanderen (*).
2.Vervolgens een wedstrijdpas nemen van 10 €/wedstrijd (**)
3.OFFline (***) tarief is 75 cm -Paard = 17 € en 85 cm = 19 €.
4.Betaling contactloos ter plaatse met bankkaart of Smartphone.
(*):
Elke PS.V-club kan voor je, real time, een L01 licentie verzorgen voor 10 € (excl.
club-lid-geld) vanaf 1 september tot eind van het jaar. Voor een gans jaar is dat 18 €.
Mocht je niet meteen gevonden krijgen kan TRENS Turnhout hierin bemiddelen.
Voor dit laatste hebben wij nodig:
-naam + voornaam
-adres + woonplaats
-geboortedatum
-contactgegevens zoals e-mail en tel.nr.
(**):
L01 alleen is voldoende voor de Clear Round proeven. Wedstrijdpas is nodig vanaf
75 cm pony's en hogere proeven. Zonder Wedstrijdpas rij je in deze hogere proeven
BuitenWedstrijd.
(***)
OFFline houdt in dat we je inschrijven, maar nog niet ONline op de startlijsten zetten.
Na betaling zetten we je ONline.
Namens,
TRENS Turnhout,
https://trens.be/nl/home
e-mail: TRENS.be@gmail.com

We like to like us on:
fb.me/TRENSTurnhout
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REGISTER WITHOUT LICENSE
The following must happen for this:
1.You must become a member of (PS.V) PaardenSport.Vlaanderen (*).
2.Then take a match pass of 10 € / match (**)
3.OFFline (***) rate is 75 cm - Horse = 17 € and 85 cm = 19 €.
4. Payment contactless on the spot with bank card or Smartphone.
(*):
Each PS.V club can provide you, in real time, with an L01 license for 10 € (excl. Club
membership fees) from 1 September until the end of the year. For a whole year that
is 18 €. If you are not immediately found, TRENS Turnhout can mediate in this.
For the latter we need:
-name + firstname
-address + place of residence
-date of birth
-contact information such as e-mail and tel. no.
(**):
L01 alone is sufficient for the Clear Round tests. Match pass is required from 75 cm
ponies and higher trials. Without Match Pass you will drive in these higher trials Out
of competition.
(***)
OFFline means that we register you, but do not yet put ONline on the start lists. After
payment we will put you ONline.
On behalf of,
TRENS Turnhout,
https://trens.be/nl/home
e-mail: TRENS.be@gmail.com

We like to like us on:
fb.me/TRENSTurnhout
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