
Langeweg,  januari  2017

Geachte klant,

 
Hieronder treft u de uitgangspunten van ons FNRS-systeem aan.

1. Hippisch Centrum Langeweg is een FNRS-manege. Daarom is het de bedoeling dat iedereen die 
bij ons in de groepslessen rijdt, lid is van de FNRS. Als je nog geen lid bent kun je voor of na de 
lessen een inschrijfformulier vragen aan Annelies.

2. Het kwartaalabonnement geeft recht op een vaste plaats in 1 bepaalde les per week. De niet 
gereden lessen komen aan het eind van het kwartaal te vervallen. Omdat de prijs van de 
abonnementen is gebaseerd op 11 lessen, maar je kunt er 13 lessen voor rijden, kun je 2 lessen 
missen maar nog steeds hetzelfde tarief  per les betalen. 

3. Het abonnement voor de jeugd tot en met 13 jaar is € 120,00 per kwartaal en voor 14 jaar en 
ouder  € 135,00 euro per kwartaal.

4. Opzeggen van het abonnement dient minimaal één maand voor het einde van het nieuwe kwartaal 
te geschieden.

5. Tijdens de basis schoolvakantie in de zomer zijn wij een aantal weken gesloten (waarvan 1 week 
ponykamp). Wij hanteren in het 3e kwartaal een aangepast tarief waarover apart informatie 
wordt verstrekt. 

6. Bij bijzondere omstandigheden willen wij jullie vragen dit zo snel mogelijk aan ons door te geven 
zodat wij in overleg naar een passende oplossing kunnen zoeken.

7. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan de rijles voor de jeugd vervangen worden door een 
theorieles of een les in verzorging van paard of harnachement.

8. 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. Maar is ook tegenover de lesgenoten netjes, zodat zij niet in een bijna 
lege les komen te rijden. Wij vragen jullie dan ook dit minimaal 24 uur van te voren te doen.

9. Wij  verzoeken u de betaling  in de 1e week van het kwartaal op onze rekening over te maken. 
10. Voor pensiongasten blijft het oude systeem gehandhaafd.  

H et bedrag van de leskaarten bedraagt zoals de laatste jaren circa de helft van het normale 
lestarief. 

Met vriendelijke groet, 
Annelies en Wim
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