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Spelregels lesabonnementen  

Paardrijden kan met een les-abonnement van 3 maanden.  

Deze abonnementen lopen gelijk met de kwartalen van het kalenderjaar. Het abonnement bevat 

door het hele jaar genomen 13 lessen. Omdat er in de zomervakantie geen lessen zijn, geven wij 

een reductie op het derde kwartaal. 

 

Kosten  

Kijk voor de kosten bij Tarieven op onze website.  

 

Betaling  

Betalen kan per bankoverschrijving naar Rabobankrekening 137205236 onder vermelding van de 

naam van de leerling en de lesdag. Contant aan de bar is ook een mogelijkheid.  

De betaling moet altijd in de 1e week van de maanden januari, april, juli en oktober gebeuren!  

 

Inhalen  

Het lesabonnement geeft recht op een vaste plaats in 1 bepaalde les per week, bijvoorbeeld dinsdag 

16.00 uur. De niet gereden lessen komen aan het eind van de 3 maanden te vervallen. Omdat de 

prijs van de abonnementen is gebaseerd op 10 lessen, maar je mag er 13 lessen voor rijden, kun je 

drie lessen missen maar nog steeds hetzelfde tarief per les betalen.  

Bij bijzonderheden (zwangerschap, gebroken pols enz.) even melden op maandag t/m vrijdag 

tussen 12 en 13 uur. Dan wordt er gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.  

 

Lessen afzeggen  

Het op tijd afzeggen van de les is in het belang van onze manegepaarden i.v.m. de indeling van de 

paarden en de pony's. Wij vragen jullie dan ook dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Het liefst 

op maandag t/m vrijdag tussen 12 en 13 uur.  

 

Opzeggen  

Wil je het lesabonnement opzeggen, moet dit een maand van te voren. Dit kan per mail of 

schriftelijk en door het schrijven persoonlijk te geven aan Annelies. Graag ook even een telefoontje 

naar de manege op maandag t/m vrijdag tussen 12 en 13 uur.  

 

Nog even dit:  

• het abonnement is strikt persoonsgebonden  

• er kan niet worden gereden in een vaste les zonder lesabonnement  

• introducés kunnen rijden op een losse introducéles (logeer vriendinnetje bijvoorbeeld)  

• bij onvoorziene omstandigheden houdt de bedrijfsleiding en het bestuur het recht van deze 

voorwaarden af te wijken. 
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