
TARIEVEN PER OKTOBER 2019: PENSIONSTALLING

Algemene regels pensionstalling: Regels Vaste (=maand-) stalling:

* Voor pensionstalling dient éénmalig een "stallings- * Maandtarieven gelden alleen voor volle maanden

overeenkomst" getekend te worden * Stalling alleen op basis van "vol pension"

* Accommodatie geopend: * Kosten maandelijks achteraf, uiterlijk voor einde 

ma-vrij:  7.00 - 23.00 uur van de maand voldoen, bij voorkeur dmv incasoo

zat-zon: 7.00 - 18.00 uur * Opzegtermijn min. 1 volle maand

Feestdagen: afwijkend, zie t.z.t. infoborden * Bij tussentijdse afwezigheid wordt geen

Afwijkingen van deze tijden alleen in overleg stallingsgeld geretourneerd

* Vrij gebruik van binnen- en buitenaccommodatie * Vaste pensionstalling  geeft recht op deelname

en springmateriaal alleen buiten lesuren aan 2 groepslessen per week, overige groepslessen

* Longeren alleen in hal 3 en alleen wanneer er max. 1 € 10,50 (per paard/pony max. 2 vaste ruiters)

combinatie rijdt, bij 2 of meer buiten longeren * Deelname aan bijzondere lessen (spring-,

* Loslaten in de binnenmaneges is niet toegestaan crossles) en aktiviteiten volgens geldende tarieven

* Springmateriaal na gebruik altijd weer opruimen * Onderverhuur van pensionpaarden voor

* Schade of defecten aan onroerend goed of deelname aan manegelessen is niet toegestaan

materiaal dienen gemeld te worden bij de directie * Gelegenheidsruiters betalen normale lestarieven

* Opslag van harnachement in de daarvoor bestemde

zadelkast, op eigen risico

* stalling trailer in overleg, op eigen risico Regels Losse (=dag-) stalling:

* Beweiding in daarvoor bestemde weilanden in overleg * Kosten voldoen op/voor dag van vertrek

* Weidegang kan bijgeboekt worden van maandag t/m * Bij aankomst voor of vertrek na 12.00 uur wordt

vrijdag, m.u.v. feestdagen die dag als vol meegerekend

* Stalluikjes zelf openen en sluiten * Gebruik van binnen- of buitenmaneges in overleg 

* Deelname groepslessen € 13,50

Overeenkomst: PAARD/PONY: 1 dag: meerdere per maand:

dagen:

Pensionstalling Pony Pony < 1,48 mtr € 22,50 € 20,00 € 275,00

Pensionstalling Paard E-pony en Paard € 25,00 € 22,50 € 315,00

Weideservice per Paard/Pony € 35,00


