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Prijzen pensionstalling, lease pony, lessen etc. 2019
Pensionstalling *
Vol pension 1)
Pony tot stokmaat 1.48m (box 3x3 m)
€ 207,50 p. mnd
Paard of pony stokmaat >1.48m (box 3,5x3m of 3x3m)
€ 242,50 p. mnd
Bij volpension van een 2e paard of pony geldt een korting van 10% op de stallingsprijs per maand.
De paarden en pony's staan in principe op vlas, stro mogelijk tegen meerprijs.
1)
Alleen merries en ruinen. Hengsten zijn niet toegestaan.
U kunt gebruik maken van alle faciliteiten van de manege, zoals binnenbak, buitenbak,
longeercirkel, wasplaats, solarium en weidegang (in overleg).
Lease pony of paard
Pony 2 dagen p.w. incl. 1x groepsinstructie
Pony 3 dagen p.w. incl. 1x groepsinstructie
Paard 2 dagen p.w. incl. 1x groepsinstructie
Paard 3 dagen p.w. incl. 1x groepsinstructie

€ 97,75 p. mnd
€ 133,75 p. mnd
€ 108,00 p. mnd
€ 149,00 p. mnd

Opstapcursus kinderen
6 lessen poetsen, opzadelen, opstappen en rijden

€

Manege lessen * (door Orun gediplomeerde instructie)
Jeugd t/m 15 jaar Losse les 1 uur in groepsverband manegepony of paard
Maand abonnement groepsles 1 uur p.w. manegepony/paard**
Kwartaal abonnement groepsles 1 uur p.w. manegepony/paard**

€ 14,50 €
€ 43,25 €
€ 121,00 €

14,50

Volwassenen 16+ Losse les 1 uur in groepsverband manegepony of paard
Maand abonnement groepsles 1 uur p.w. manegepony/paard**
Kwartaal abonnement groepsles 1 uur p.w. manegepony/paard**

€ 18,00 €
€ 54,50 €
€ 148,00 €

18,00

Eigen pony/paard

€ 13,00 €
€ 39,00 €
€ 110,50 €

13,00

2e abonnement

Losse les 1 uur in groepsverband
Maand abonnement groepsles 1 uur p.w
Kwartaal abonnement groepsles 1 uur p.w.

82,25
prijs per les
9,98
9,31

12,58
11,38

9,00
8,50

Korting op elk 2e maand- of kwartaalabonnement voor dezelfde ruiter -12½%

Ruiterpaspoort
Kosten per jaar in 2018
€ 18,00
Als u of uw kind lessen volgt bij Horsetellerie, bent u verplicht een ruiterpaspoort van de Manege en Ruiterbond
aan te schaffen waarin alle wedstrijd vorderingen en deelname aan buitenritten of ponykampen worden bijgehouden.
Tevens bent u of uw kind dan verzekerd, ook van huis naar de manege en v.v.

Privé lessen (door Orun gediplomeerde instructie)
½ uur 1 persoon met manegepony of paard
1 uur 1 persoon met manegepony of paard
½ uur 2 personen met manegepony of paard
1 uur 2 personen met manegepony of paard
½ uur 1 persoon met eigen pony of paard
1 uur 1 persoon met eigen pony of paard
1 uur 2 personen met eigen pony of paard
1 uur 3 personen met eigen pony of paard
*

€
€
€
€

23,25
36,00
36,00
51,50

€
€
€
€

20,50
33,50
33,50
46,25

Door de droogte in de zomer van 2018 zijn hooi, stro en vlas met ca 30% gestegen, hierdoor zijn de lessen
(hopelijk) tijdelijk als volgt verhoogd. Losse les + € 0,50, maand abon. + € 2,00 en kwartaal abon. + € 6,00.
De prijzen van de pensionstalling zijn hierdoor (hopelijk ook tijdelijk) verhoogd met € 12,70 per maand.
** Op officiele feestdagen worden er geen lessen gegeven. Deze dagen kunnen niet worden ingehaald.
Lessen inhalen kan uitsluitend in de week dat de les afgezegd is, de week ervoor of de week erna.
Maximaal gewicht van ruiter of amazone om onze paarden te berijden is 95 kg.
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Vrij rijden op pony of paard
Jeugd t/m 15 jaar 1 uur rijden in de binnen of buitenbak op manegepony
Volwassenen 16+ 1 uur rijden in de binnen of buitenbak op manegepaard

€ 15,50
€ 18,00

Buitenritten*
Jeugd t/m 15 jaar

Buitenrit 1 uur met manegepony of paard
€ 18,00
Buitenrit 1½ uur met manegepony of paard
€ 27,00
Volwassenen 16+ Buitenrit 1 uur met manegepony of paard
€ 20,50
Buitenrit 1½ uur met manegepony of paard
€ 31,00
* Buitenritten staan onder begeleiding van onze instructrices en voldoende rijervaring is noodzakelijk.
Bij 4 personen is de begeleiding inbegrepen, anders kost begeleiding
€ 25,00 p. uur
Bakhuur
Huur binnenbak 40x20m2 per combinatie zonder instructie
Binnenmanege
Huur buitenbak 60x20m2 per combinatie zonder instructie
Buitenmanege
Er kunnen altijd andere ruiters meerijden in de binnen- of buitenmanege.

€
€

10,25 p. uur
5,25 p. uur

Wandelpony
Jeugd t/m ca 9 jaar 1 uur wandelen met een pony in de bossen

€

14,00

Vakantiestalling paard of pony
1 dag stalling inclusief voer, bodembedekking en weidegang
2 dagen stalling idem
3 dagen stalling idem
4 dagen stalling idem
5 dagen stalling idem
6 dagen stalling idem
7 dagen stalling idem
14 dagen stalling idem
21 dagen stalling idem

€ 17,50
€ 31,00
€ 46,25
€ 58,75
€ 71,00
€ 83,50
€ 95,75
€ 172,75
€ 248,50

Maximaal gewicht van ruiter of amazone om onze paarden te berijden is 95 kg.
Hiermee vervallen alle vorige prijslijsten.
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