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Bestelformulier HOEFVERSLAG 
Leuk dat je aan de slag gaat met het HOEFVERSLAG! Het HOEFVERSLAG is een 
interactief werkboek wat ingezet kan worden bij het coachtraject met paarden / 
ezels voor kinderen en jongeren.  
 
Handleiding & 
activiteiten 

Hoefverslag 
voor jongeren 
(va. ca 12 jaar) 

Hoefverslag 
voor kinderen 
(tot ca. 12 jaar) 

Extra 
coachsessies 
voor jongeren 

(10 sessies) 

Extra 
coachsessies 
voor kinderen 

(10 sessies) 

     
Om jou als coach te ondersteunen wordt bij het HOEFVERSLAG een handleiding met 
10 activiteiten aangeboden. De handleiding biedt handvaten om het HOEFVERSLAG 
effectief in te zetten. De activiteiten sluiten aan bij de onderdelen in het 
HOEFVERSLAG. Uiteraard biedt het HOEFVERSLAG ruimte voor eigen invulling en 
activiteiten. 
 
Wat kan je bestellen? 

❖ Handleiding met 10 activiteiten + HOEFVERSLAG (inclusief ruimte voor 10 
coachsessies) 

❖ Extra HOEFVERSLAG 
❖ Extra Coachsessies (10 sessies) 

Of 
❖ Meld je aan voor de workshop: activiteiten HOEFVERSLAG 

 
Het HOEFVERSLAG wordt aangeboden als losbladige versie (4-gaten) inclusief 
tabbladen. 
 
N.B. de handleiding met activiteiten wordt altijd als spiraalbinding aangeboden. 
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DIT IS MIJN BESTELLING: 
 
Bedrijfsnaam   _____________________________________ 
Straatnaam en huisnr. _____________________________________ 
Postcode en plaats  _____________________________________ 
Land     _____________________________________ 
E-mail    _____________________________________ 
Telefoonnummer  _____________________________________ 
 
Bestel je voor het eerst? Dan is je 1ste bestelling altijd inclusief de Handleiding. 

1 Handleiding + Hoefverslag  € 39,50 
Kruis hieronder aan of je de versie voor kinderen of jongeren wilt bestellen. 

 Voor kinderen 
 Voor jongeren 

 
Heb je al eerder een bestelling geplaatst? Of heb je behoefte aan meer 
versies? Geef dan hieronder je wensen op. 

 Hoefverslag  € 28,50 
Aantal: 

 Voor kinderen 
 Voor jongeren 

 
Wil je alleen gebruik maken van de coachsessies om mee te werken, of wil je 
extra sessies? 

 (Extra) coachsessies (voor 10 sessies) € 14,95 
Aantal:                      

 Voor kinderen 
 Voor jongeren 

 
 Alle hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij bestellingen boven de 

€ 50 worden geen verzendkosten doorbelast.  
Je bestelling wordt na betaling van de factuur verzonden via Post.nl of DHL.  Je ontvangt hierover bericht 

per mail. 
 

Voor bestellingen naar België wordt altijd een bijdrage in de verzendkosten gevraagd.  
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