
Licentienummer: 
(indien gekend) 

Gelieve alle velden in DRUKLETTERS in te vullen.  

Geslacht: 

Paardensport Vlaanderen gebruikt deze gegevens louter en alleen voor uw lidmaatschap en verzekering en geeft 
deze niet door aan derden (behoudens overeenkomst). Voor meer informatie verwijzen we graag naar de 
privacyverklaring op www.paardensport.vlaanderen. 
De club geeft uw gegevens door aan Paardensport Vlaanderen, die deze gegevens louter en alleen voor uw 
lidmaatschap en verzekering gebruikt en geeft deze niet door aan derden (behoudens overeenkomst.  

Handtekening  (Ouders of voogd indien minderjarig) 

Licentienummer: 
(indien gekend) 

Gelieve alle velden in DRUKLETTERS in te 
vullen.  

Geslacht: 

Paardensport Vlaanderen gebruikt deze gegevens louter en alleen voor uw lidmaatschap en verzekering en 
geeft deze niet door aan derden (behoudens overeenkomst). Voor meer informatie verwijzen we graag naar 
de privacyverklaring op www.paardensport.vlaanderen.  
De club geeft uw gegevens door aan Paardensport Vlaanderen, die deze gegevens louter en alleen voor uw 
lidmaatschap en verzekering gebruikt en geeft deze niet door aan derden (behoudens overeenkomst.  

Handtekening  clubverantwoordelijke 

Handtekening  clubverantwoordelijke Handtekening  (Ouders of voogd indien minderjarig) 
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AANVRAAG RECREATIEF LIDMAATSCHAP 2022 

 
Jozef Hebbelynckstraat 2 – 9820 Merelbeke 

ON°0465.222.391 
T. 09/245.70.11 – F. 09/245.70.12 

info@paardensport.vlaanderen 
www.paardensport.vlaanderen 

 

 

Naam:  Voornaam:  

Straat:  Nr. + bus:   

Postcode:  Gemeente:  

Geboortedatum:     M / V 

        /         /           / 

 

Nationaliteit:  

AANVRAAG RECREATIEF LIDMAATSCHAP 2022 

 

 

Naam:  Voornaam:  

Straat:  Nr. + bus:   

Postcode:  Gemeente:  

Geboortedatum:     M / V 

        /         /           / 

 

Nationaliteit:  

 

Recreatieve Vergunning  2020 
 
  Type licentie       L01 / NS1* - C 
 
  Uitbreiding   
  Verzekering      I  /  L  /  P  /  R 
 

 

 

     

  

Recreatieve Vergunning  2020 
 
  Type licentie        L01 / NS1* - C 
 
  Uitbreiding   
  Verzekering      I  /  L  /  P  /  R 
 

 

 

     

  

*NS1 = niet sportend lid: beoefent de sport zelf niet, maar wil wel Paardensport Vlaanderen-lidmaatschap 
met verzekering. Bijvoorbeeld: ouders, sympathisanten …. 
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www.paardensport.vlaanderen 
 

*NS1 = niet sportend lid: beoefent de sport zelf niet, maar wil wel Paardensport Vlaanderen-lidmaatschap met 
verzekering. Bijvoorbeeld: ouders, sympathisanten …. 
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