
Maandtarieven Plus Contributie

Maandkaart Dressuur 18 - € 63,00 2,50€     per maand 

Maandkaart Dressuur 18 + € 73,00 2,50€     per maand

Halve maandkaart Dressuur 18- € 35,00 2,50€     per maand

Halve maandkaart Dressuur 18+ € 40,00 2,50€     per maand

2e maandkaart Dressuur 18- € 63,00 -€      per maand

2e maandkaart Dressuur 18+ € 73,00 -€      per maand

Sportklas 18 - € 55,50 -€      per maand Altijd als 2e les

Sportklas 18 + € 65,50 -€      per maand Altijd als 2e les

Springlessen 18 - € 68,00 -€      per maand Dressuurles erbij verplicht

Springlessen 18 + € 68,00 -€      per maand Dressuurles erbij verplicht

Halve maandkaart springen 18- € 38,50 -€      per maand Dressuurles erbij verplicht

Halve maandkaart springen 18+ € 38,50 -€      per maand Dressuurles erbij verplicht

Dressuur/springkaart 18- € 70,00 -€      per maand Dressuurles erbij verplicht

Dressuur/springkaart 18+ € 75,00 -€      per maand Dressuurles erbij verplicht

Ponyscouting 1/2 maandkaart € 17,50 2,50€     per maand

Ponyscouting € 33,00 2,50€     per maand

10 rittenkaart (15 weken geldig) € 235,00 -€      Per kaart

Contributie € 2,50 -€      per maand Is verwerkt in maandtarief

Admin kosten, niet automat. betaling € 2,50 -€      per maand

Inruil inhaalles

Voor sportklas ruiters maken we een uitzondering. Zowel op een half uur,

als een uur kan er maar 1 inhaalles worden ingeleverd! 

Pakketten

Opstappakket (volwassenen) 1 pers € 220,00 -€      per pakket (5 x privé)     tarief voor 1 persoon

Opstappakket (volwassenen) 2 pers € 290,00 -€      per pakket (5 x privé)     tarief voor 2 personen

Losse lessen in de groep 

Losse les 18 - € 21,00 -€      

Losse les 18+ € 24,50 -€      

Losse les ponyscouting € 9,00 -€      

Losse les lease/pension paard € 12,50 -€      

Vrij rijden

Vrij rijden uur € 17,50 -€      

Vrij rijden half uur € 10,00 -€      

Happy hour € 10,00 -€      

Privélessen Totaal bedrag Prijs per persoon

Prive les half uur 1 persoon € 27,50 € 27,50

Prive les half uur 2 personen € 35,00 € 17,50

Prive les uur 1 persoon € 47,50 € 47,50

Prive les uur 2 personen € 61,00 € 30,50

Prive les uur 3 personen € 75,00 € 25,00

Prive les meer dan 3 personen € 98,00 € 24,50

Privéles half uur lease/pensionpaard € 22,50 -

Privéles uur lease/pensionpaard € 37,50 -

Prijslijst manege Prinsenbankhoeve 2020

Niet meer mogelijk!



Ruitervakanties

Ponykamp met slapen € 230,00

Dagkamp (zonder slapen) € 175,00

Ouwe Knollen Kamp € 75,00

Wedstrijden etc.

Wedstrijden € 12,50

Producten Kinderen Volwassenen

Trui € 25,00 € 25,00

T-Shirt € 16,50 € 21,50

Bodywarmer € 30,00 € 32,50

Cap € 37,50 € 37,50

Handboek leer paardrijden € 14,95

Handboek buitenrijden € 19,95 Alleen zelf te bestellen

Handboek paard & welzijn € 14,95 Alleen zelf te bestellen

Overige producten winkel zie prijslijst winkel


