ABONNEMENT GELDERSE VALLEI TRAIL
Hierbij neemt ondergetekende een abonnement voor gebruik van het paardenpad Gelderse
Vallei Trail, onder de volgende voorwaarden:
 Het abonnement is persoonlijk en geldt voor de ruiter of menner die hieronder met
naam is vermeld. Het is niet toegestaan om een andere persoon van het abonnement
gebruik te laten maken. Ook niet als van het paard van de abonnementhouder gebruik
wordt gemaakt.
 De abonnementhouder ontvangt een Vallei Trail vignet met uniek nummer.
 De abonnementhouder dient zich bij het gebruik van het paardenpad te kunnen
legitimeren en dient het Vallei Trail vignet te voeren.
 De abonnementsperiode loopt van 1 juli tot 30 juni. Het abonnementsgeld bedraagt
€ 60,= per jaar. U ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening.
 Het abonnement wordt steeds automatisch met een jaar verlengd.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni, bij Vallei Horstee, Postbus 33,
3790 CA Achterveld of per email aan info@valleitrail.nl.
 Het abonnementstarief kan jaarlijks aangepast worden. Vallei Horstee zal de
abonnementhouders vóór 1 mei informeren indien er voor het komende seizoen een
wijziging van het tarief zal plaats vinden.
 Wordt het abonnement na 31 juli gestart, dan worden de verstreken maanden voor het
eerste jaar niet meer in rekening gebracht.
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon vast
Telefoon mobiel
Maat paard/pony (omcirkelen)

A-B-C pony / D-E pony / Paard

Email adres
 Ik heb kennis genomen van de gebruiksregels zoals op de achterzijde vermeld en zal
me hier aan houden (aankruisen).

Datum

Plaats

Handtekening

GEBRUIKSREGELS GELDERSE VALLEI TRAIL
1. Gebruik van het ruiter- en menpad en alle bijbehorende voorzieningen is voor eigen
risico.
2. De toegang is verboden tussen zonsondergang en zonsopkomst.
3. Honden zijn verboden op het pad. Ook aangelijnd of op de wagen zijn honden niet
toegestaan.
4. Het is verboden om van de aangegeven route af te wijken.
5. Het Vallei Trail vignet moet duidelijk zichtbaar gevoerd worden.
6. Laat het paard niet eten van planten, struiken of bomen. Let vooral op bij de
Rhododendrons die zeer giftig zijn.
7. Roken of vuurtje stoken is verboden.
8. Kijk goed vooruit of er tegenliggers zijn. Dit geldt vooral voor menners. Maak gebruik
van de passeerplaatsen.
9. Passeer elkaar altijd in stap en groet elkaar.
10. Het is verboden om langs de route te picknicken. Dit is alleen toegestaan op de
rustplaatsen die met een bord zijn aangegeven.
11. Let op het waterpeil in de Voorde. Bij meer dan 80 cm waterdiepte is het verboden de
Voorde te passeren. Als het water in de beek snel stroomt, moet de Voorde voorzichtig
worden gepasseerd. Let dus altijd goed op. U blijft zelf verantwoordelijk.
12. Alleen in stap de helling af rijden bij de Voorde.
13. Op verharde wegen dient u paardenmest in de berm te schuiven of vegen.
14. Paardentrailers parkeren bij het startpunt, het terrein van landelijke rijvereniging De
Singels, industrieterrein De Fliert in Achterveld.
15. Hekken op de route moeten na passeren altijd weer worden gesloten.
16. Het is verboden afval achter te laten.
17. U rijdt door de natuur, dus wees alert op boomwortels, gaten, konijnenholen, etc.
Gevaarlijke situaties graag melden via email naar info@valleitrail.nl of telefoon naar
06-13.02.14.83
18. De route van Vallei Trail gaat vrijwel volledig over gronden van agrariërs,
landgoederen en particuliere eigenaren. Gedraag u dus als gast en maak geen onnodige
herrie.
19. Naleving van deze gebruiksregels wordt gecontroleerd door de bijzondere
opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente of particuliere grondeigenaar.
Overtreding van de regels kan beboet worden.
De gebruiksregels kunnen op ieder moment door Vallei Horstee gewijzigd of uitgebreid
worden. De abonnementshouders zullen hierover worden geïnformeerd via een email bericht.
Op de website www.valleitrail.nl zal ook altijd de actuele versie van de gebruiksregels
vermeld staan.

Vallei Horstee
Postbus 33
3790 CA Achterveld

