
Tarievenlijst groepslessen 2016 
 
 
 
 
Pony groepslessen (60 minuten, jeugd): 
 

Abonnement soort: Kwartaalkaart contant Maandelijkse incasso 

1 les per week € 144,- € 48,- 

2 lessen per week € 270,- € 90,- 

1 les per 14 dagen €  84,- € 28,- 

1 les per week met eigen pony €130,- € 43,- 

Extra losse les abonnementhouders € 11,- 

Losse les ruiters zonder abonnement € 15,- 

Losse les ruiters met eigen pony € 12,50 

 

 

 

Paarden groepslessen (60 minuten, volwassenen): 
 

Abonnement soort: Kwartaalkaart contant Maandelijkse incasso 

1 les per week € 195,- € 65,- 

2 lessen per week € 345,- € 115,- 

1 les per 14 dagen € 114,- € 38,- 

1 les per week met eigen paard € 180,- € 60,- 

Extra losse les abonnementhouders € 15,- 

Losse les ruiters zonder abonnement € 18,- 

Losse les ruiters met eigen paard € 16,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Algemene voorwaarden abonnementen groepslessen 

 

 Een abonnement kan worden aangegaan door het invullen van het 

aanvraagformulier dat verkrijgbaar is in de kantine. Hierop vult u in of u kiest 

voor een maandelijkse incasso of contant/per pin betalen aan de bar in de 

eerste week van het kwartaal. 

 

 Alle abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

 Het tweede gezinslid (of meer) met een abonnement krijgt een korting van 

10% op het kwartaalabonnement (deze korting geldt op het goedkoopste 

abonnement). 

 

 De kwartalen lopen als volgt:  - Februari/maart/april 

- Mei/juni/juli 

- Augustus/september/oktober 

- November/december/januari 

 

 Opzegging van het abonnement dient minimaal 1 kalendermaand voor het 

ingaan van het nieuwe kwartaal te gebeuren door middel van een schriftelijke 

bevestiging. 

 

 Lessen dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Belt u later 

af, dan vervalt de inhaalmogelijkheid. Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar 

zijn kunt u het antwoordapparaat inspreken of e-mailen. 

 

 Lessen die op de juiste manier zijn afgemeld mogen binnen het kwartaal 

worden ingehaald. De afspraak voor de inhaalles wordt in principe gelijk bij het 

afmelden gemaakt. 

 

 Lessen die vervallen in verband met feestdagen of samenvoegen van lessen 

kunnen worden ingehaald in de periode 4 weken voorafgaand tot  4 weken na 

de vervallen les. 

 

 Ruiters met een abonnement hebben recht op een vaste plek in de les. Bij 

losse lessen kunt u alleen meerijden als er plek is in de les.  

 

 


