Schouten-Hippique, Manegeweg 10, 1357 JP Almere Tel: 036 5386172
tarieven 2019
Stalling, lesgeld e.d. dient vooruit betaald te worden en overgemaakt naar:
Rabobank te Almere IBAN NL 97 RABO 032.10.55.020 t.n.v. Schouten-Hippique
Lestarieven
Manegepaarden:
losse les
Beginnerspakket van 5 lessen
(Incl. minimaal één privéles )
5 lessen
10 lessen
20 lessen
48 lessen
(geldigheidsduur 52 weken geldig)
Incidenteel 10 lessen 52 weken geldig

Jeugd (tot 18 jaar)
€ 22,00
€ 86,50
€
€
€
€

82,50
155,00
305,00
672,00

Volwassenen
€ 25,00
€ 99,50
€
€
€
€

95,50
180,00
355,00
792,00

€ 185,00

€ 210,00

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Pensionpaarden:
losse les
5 lessen
10 lessen
20 lessen
48 lessen

12,50
43,75
82,50
162,50
360,00

14,00
49,25
95,00
187,50
420,00

Paarden externen:
losse les
10 lessen
(geldigheidsduur 52 weken geldig)

€ 18,00
€ 135,00

€ 22,00
€ 155,00

Geldigheidsduur leskaarten op manegepaard
Bij 1 x per week rijden 5 lessen = 6 weken Bij 1 x per 2 weken
10 lessen = 13 weken
20 lessen = 23 weken

1 x per 2 weken = 10 weken
1 x per 2 weken = 20 weken
1 x per 2 weken = 40 weken

Alleen bij de leskaarten 5 of 10 lessen is het mogelijk om 1 x per jaar 1 maand i.v.m. vakantie te
verlengen.
Alle lessen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang les afgemeld dan wel verplaatst te worden.
Indien men de les niet verplaatst of niet op tijd afmeldt, wordt de les gewoon doorberekend.
Gelieve het lesgeld over te maken als u nog 2 à 3 lessen op de kaart heeft, dit i.v.m. de verwerkingstijd
van banken en onze administratie. Bij bankbetalingen altijd voornaam, achternaam, lesdag en lesuur van
de betreffende persoon melden.
Het lesgeld kunt u overmaken naar Schouten-Hippique: NL97 RABO 0321055020

Overige tarieven
Huur manegepaard € 255,00 pm
(incl. 2 lessen, 2 vrije uren per week en op zondagen 1 uur
verzorging, minimale huurtermijn 6 maanden)
Privéles op manegepaard per half uur € 32,50 privéles, op pensionpaard per half uur € 27,50
Buitenrit manegepaard:
1,5 uur € 27,50 - 2 uur € 37,00 - 2,5 uur € 46,00 - 3 uur € 54,00
Cursusweek/ponykamp:
Manegepaard € 250,00 - Pensionpaard € 200,00
Verzorgingsles:
Manege / pensionpaard € 15,00
Wedstrijd rijden:
FNRS diploma rijden € 15,00 - Onderlinge springwedstrijd € 15,00
Overige:
Boek - leer paardrijden met plezier Brons € 17,50
Stapmolen 1 x keer € 2,50 en onbeperkt per maand € 25,00
Huur scheerapparaat klein € 10,00 per keer en scheerapparaat groot € 20,00
Pensionstalling:
Reservering pensionstal € 175,00 (maximale reserveringstermijn is 1 maand)
Huur pensionstal per dag is € 15,00 en per maand € 395,00
Trailerstallig per maand € 15,00
Toeslag Gastro brok per maand € 27,50
Mot/ houtvezel per baal € 7,00
Vlas per baal € 7,00
Paddocksevice, inzetten € 0,50, uithalen € 0,50 en mestruimen € 1,00
(deelname aan paddockservice is geheel vrijwillig)
Lidmaatschap Vereniging:
Jeugd tot 18 jaar € 16,50 - Volwassenen € 32,00 - Gezin € 54,50
Lidmaatschap vereniging
Voor het lidmaatschap van Ruitersportvereniging Almere ontvangt u (digitaal) een nota.
Voor het opzeggen van het lidmaatschap dient u zelf zorg te dragen zo mogelijk via mail.
Lidmaatschap KNHS
Voor het lidmaatschap van de KNHS ontvangt u een nota.
Het KNHS Ruiterpaspoort is uw bewijs van lidmaatschap.
Na verlenging ontvangt u een mail om de jaarzegel bij de manege op te halen en deze te laten
afstempelen.
Middels het ruiterpaspoort bent u ook aanvullend voor letselschade verzekerd.
In uw ruiterpaspoort kunt u via diploma rijden uw vorderingen laten aantekenen.
Voor het opzeggen van het lidmaatschap dient u zelf zorg te dragen.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

