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1. De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap 
gebeurt door het opsturen van bijgaand ingevuld 
inschrijfformulier en door betaling van het inschrijfgeld. 
Sluitingsdatum is 21 juli 2014.  De formulieren dienen te 
worden opgestuurd naar:

 Voor België: Studbook Zangersheide V.Z.W., 
 Domein Zangersheide, 3620 Lanaken.

 Voor overige landen: Studbook Zangersheide V.Z.W.,
 Postbus 2066, 6201 CD Maastricht / Nederland. 
 
 Of per email: studbook@zangersheide.com

2. De paarden die deelnemen aan het Z-Festival dienen na 
hun geboorte bij Studbook Zangersheide V.Z.W. te zijn 
geregistreerd en momenteel in eigendom te zijn van een 
lid van Zangersheide.  

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om een 
inschrijvingsstop in te lassen indien het deelnemersaanbod 
te groot wordt. Inschrijving gebeurt in volgorde van 
binnenkomst.

4. Alle deelnemende paarden dienen te zijn geënt tegen 
influenza en tetanus. Inentingsbewijzen dienen ter plaatse 
op verzoek te worden voorgelegd.

5. De voorbrenger c.q. begeleider dient de correcte Z-outfit 
te dragen (blauw T-shirt en blauwe jeans). Deelnemers 
aan de springwedstrijden worden in correcte ruiterkleding 
verwacht.
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Algemene voorwaarden en richtlijnen
6. Reis- en verblijfskosten tijdens het Z-Festival zijn voor 

rekening van de eigenaar. Tegen betaling van € 15,- per 
dag kan een stal gereserveerd worden. Er zijn maar een 
beperkt aantal stallen beschikbaar, wij bevelen dan ook 
aan tijdig te reserveren. Eigenaren die van ver moeten 
komen hebben voorrang bij het verkrijgen van een box. 

7. Aanwezigheid en deelname aan het Z-Festival zijn 
geheel voor eigen risico. De medewerkers van de 
organisatie, inclusief artsen, dierenartsen etc., kunnen 
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of 
ongevallen tijdens het evenement.

8. Over kwesties waarin de reglementen niet voorzien, 
beslist de organisatie bindend. De organisatie behoudt 
zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht de 
programmabepalingen te wijzigen, de presentatie te 
annuleren, te onderbreken en/of te beëindigen indien men 
dit om enigerlei reden noodzakelijk acht. Voor mogelijke 
nadelige gevolgen/kosten voor deelnemers als gevolg 
hiervan kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld 
worden.

9. Door ondertekening en inzending van het inschrijfformulier 
verklaren de eigenaars/inzenders zich akkoord met deze 
voorwaarden en richtlijnen voor het Z-Festival en de 
algemene veilingvoorwaarden die terug te vinden zijn op 
www.zangersheide.com en/of te bekomen bij Studbook 
Zangersheide VZW.

Schrijf nu in:
www.zangersheide.com


