Algemene voorwaarden bij het bestellen van
startpas en deelnemen aan KNHS wedstrijden






















Een startpas met een geldigheid van 12 maanden wordt jaarlijks verlengd, tenzij de startpas 4
weken voor de verlengingsdatum via Mijn KNHS wordt afgemeld. Van iedere afmelding in Mijn
KNHS wordt een bevestiging per e-mail verzonden. Wanneer de startpas niet tijdig wordt
afgemeld worden de kosten voor de volgende 12 maanden in rekening gebracht.
Een dag-, week en maandstartpas wordt automatisch afgemeld na de einddatum.
Per combinatie of span moet er een startpas aangevraagd worden (tenzij het betreffende
disciplinereglement anders voorschrijft).
De startpashouder is er zelf voor verantwoordelijk dat de gegevens van de digitale startpas correct
zijn.
Een bestelling van een startpas of lidmaatschap kan binnen 10 kalenderdagen geannuleerd worden
door een e-mail te sturen naar ledenservice@knhs.nl mits er geen gebruik van gemaakt is.
Met een dierenartsverklaring of huisartsverklaring kan in het geval van blessure een deel van de
12 maanden-startpas gecrediteerd worden. Er wordt berekend hoeveel de startpashouder retour
krijgt vanaf de dag van afmelden tot de einddatum van de startpas. Dit verzoek kan per e-mail
ingediend worden naar ledenservice@knhs.nl 
Startpassen voor een periode dag/week/maand kunnen eenmalig omgezet worden naar een
datum binnen 12 maanden vanaf de ingangsdatum. Dit verzoek moet binnen 10 kalenderdagen
vanaf de ingangsdatum bij ons binnen zijn via ledenservice@knhs.nl Er mag nog geen gebruik
gemaakt zijn van deze pas.
Aangevraagde startpassen kunnen bij het overlijden van het paard gecrediteerd worden.
Hiervoor kun je een overlijdensverklaring e-mailen naar ledenservice@knhs.nl De resterende
looptijd van de startpas wordt gecrediteerd vanaf het moment dat bij de KNHS kenbaar is
gemaakt dat het paard overleden is.
Deelnemers worden geacht de KNHS-(wedstrijd)reglementen te kennen en na te leven (zie
https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/) .
De startpashouder gaat akkoord met het verstrekken van relatienummer en
naamgegevens tbv de wedstrijdpakketten waarmee de KNHS een
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. 
De startpashouder gaat akkoord met (online) publicatie van namen op start- en
uitslaglijsten voor wedstrijden.
Door in te schrijven voor wedstrijden via Mijn KNHS geeft de startpashouder toestemming dat zijn/haar
contactgegevens beschikbaar zijn voor de betreffende wedstrijdorganisatie.
Door in te schrijven voor Wedstrijden via Mijn KNHS geeft de deelnemer tevens toestemming voor het
maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden
op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het
gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige
vergoeding of iets dergelijks in dit verband.
De KNHS, de wedstrijdorganisatie en iedere andere betrokkene bij de wedstrijd zijn niet
aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal.
Deelnemers nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.

