
Algemene voorwaarden bij het bestellen van een startpas 

Flex en deelnemen aan KNHS Flex wedstrijden 

  

  
 

• Een startpas Flex is geldig gedurende de pilotperiode van juni t/m 31 oktober. (Mochten 
wedstrijden vanaf juni nog niet zijn toegestaan dan zal de pilotperiode worden opgeschoven.)  

• De startpas Flex wordt automatisch afgemeld na afloop van de pilotperiode. 

• De startpas Flex is een combinatie gebonden startpas waarmee enkel en alleen kan worden 
deelgenomen aan Flex wedstrijden.  

• Voor de eerste startpas Flex die door een ruiter/amazone wordt aanvraagt, betaalt men eenmalig 
een bedrag van € 75,00. Daarna kunnen, gedurende de pilot Flex wedstrijden, gratis en 

onbeperkt startpassen Flex onder deze ruiter/amazone worden aangevraagd.  

• De startpashouder Flex is er zelf voor verantwoordelijk dat de gegevens van de digitale 

startpassen Flex correct zijn. 

• Een bestelling van een startpas Flex kan binnen 10 kalenderdagen geannuleerd worden door 

een e-mail te sturen naar ledenadministratie@knhs.nl mits er geen gebruik van gemaakt is. 

• Deelnemers worden geacht de KNHS-(wedstrijd)reglementen en de voorwaarden van de pilot 
Flex wedstrijden te kennen en na te leven (zie https://www.knhs.nl/top-

sport/disciplines/springen/pilot-flexwedstrijden/). 

• De startpashouder Flex gaat akkoord met het verstrekken van relatienummer en naamgegevens 

t.b.v. de wedstrijdprogramma’s waarmee de KNHS een samenwerkingsovereenkomst heeft 
afgesloten.  

• De startpashouder Flex gaat akkoord met (online) publicatie van namen op start- en/of 
uitslaglijsten voor paardensportactiviteiten. 

• Door in te schrijven voor paardensportactiviteiten via Mijn KNHS geeft de startpashouder 
toestemming dat zijn/haar contactgegevens beschikbaar zijn voor de betreffende organisatie.  

• Door in te schrijven voor paardensportactiviteiten via Mijn KNHS geeft de deelnemer tevens 
toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de activiteit voor 

verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De 
organisatie 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 organisatie en iedere andere betrokkene bij de paardensportactiviteit 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. 

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen/

