Procedure aanvragen van een gastlicentie
Wanneer je een gastlicentie aan wilt vragen kan je het aanvraagformulier downloaden.
Wij verzoeken je het aanvraagformulier volledig in te vullen en terug te sturen naar licentie@knhs.nl
tezamen met een verklaring van de nationale federatie uit het land van herkomst van de aanvrager. In
deze verklaring dient heel duidelijk te staan vermeld op welke niveau/klasse de aanvrager heeft
deelgenomen. Vervolgens hebben wij ook een kopie van het paardenpaspoort nodig. Indien wij de
gevraagde gegevens niet ontvangen, kunnen wij de aanvraag niet verwerken en dus ook geen
gastlicentie afgeven.
Hierna dient het juiste bedrag overgemaakt te worden naar: rekeningnummer: NL21RABO0383366860,
BIC Code RABONL2U, onder vermelding van: “gastlicentie” Initialen, achternaam van de aanvrager en
zijn of haar relatienummer.
Het bedrag is afhankelijk van het soort pas waar voor gekozen wordt. Voor de startpas zijn onderstaande
bedragen van toepassing:

Nationale Startpassen
1e pas: Ruiter & Paard
2e pas: Ruiter & Paard
3e pas: Ruiter & Paard
4e pas: Ruiter & Paard
5e pas en meer: Ruiter & Paard

12 maanden 1 maand 1 week
€ 114,75
€ 47,75
€ 28,50
€ 106,50
€ 103,50
€ 100,50
€ 97,25

1 dag
€ 19,00

Nationale Startpassen
1e pas: Ruiter & Pony
2e pas: Ruiter & Pony
3e pas: Ruiter & Pony
4e pas: Ruiter & Pony
5e pas en meer: Ruiter & Pony

12 maanden 1 maand 1 week
€ 90,00
€ 38,00
€ 28,50
€ 83,75
€ 79,75
€ 73,75
€ 69,75

1 dag
€ 19,00

Naast de kosten voor de startpas komen er ook € 26,50 lidmaatschapskosten voor de gastlicentie bij.
Mocht je de licentie binnen twee werkdagen in orde willen hebben dan wordt er een spoedtarief van €
36,- extra in rekening gebracht.
Nadat wij de juiste documenten en de betaling hebben ontvangen, zullen wij overgaan tot het registreren
van de ruiter en het paard en een startpas aanmaken en versturen naar het opgegeven adres.

