
 

 Pensionstalling per dag 2021 

 
* Onze pensionstalling is op basis van volpension en prijzen zijn 

gebaseerd op aankomst na 12.00 uur op de dag van aankomst 
en vertrek vóór 12.00 op de dag van vertrek.  

*  Gebruik van de daarvoor bestemde indoor-en outdoor- 
accommodatie alleen in goed overleg en afhankelijk van 
beschikbaarheid 

*  Onze accommodatie is op werkdagen geopend tussen 7.00 uur 
en 23.00uur en op weekend- en feestdagen doorgaans tussen 
7.00 uur en 18.00 uur (uitzonderingen daarop worden 
gecommuniceerd en in overleg). 

*  Stalling van trailer is mogelijk op de daarvoor bestemde 
parkeerplaats, op eigen risico. 

*  Weidegang is dagelijks mogelijk in de daarvoor bestemde 
paddocks, tijden in overleg 

 
Tarieven  

pensionstalling één dag:   Paard en E-pony: €27,50 
       Pony < 1,48 cm:  €25,00 
 

Meerdere dagen per dag:   Paard en E-pony: €25,00 
       Pony < 1,48 cm:  €22,50 
 

• Bij aanvang dient een tijdelijke stallingsovereenkomst te 
worden ingevuld en getekend 

• Stallingskosten dienen vóór het einde van de overeengekomen 
periode te worden voldaan. 

 

 
 
 



Pensionstalling per maand vanaf december 2021 

 
Onze pensionstalling is op basis van volpension en prijzen zijn 
gebaseerd op een volledige kalendermaand 
Onze accommodatie is op werkdagen geopend tussen 7.00 uur en 
23.00uur en op weekend- en feestdagen doorgaans tussen 7.00 uur 
en 18.00 uur (uitzonderingen daarop worden gecommuniceerd en 
in overleg). 
 
Bij het maandstallingstarief zit inbegrepen: 
*  Vrij gebruik van de daarvoor bestemde indoor-en outdoor 

rijbaan 
* Longeren in de daarvoor bestemde indoor- en outdoor rijbaan 
*  Stalling van trailer op de daarvoor bestemde parkeerplaats, op 

eigen risico. 
*  Buitenzetservice (paddocks, weides en stapmolen) op alle 

doordeweekse dagen, m.u.v. feestdagen 
* Gebruik van een afsluitbare zadelkast in een met alarm 

beveiligde zadelkamer 
* 2 vaste, reguliere groepslessen (max. 2 vaste ruiters) 
 
Tarieven  
Pensionstalling Paard en E-pony: €  395,00 
Pensionstalling Pony < 1,48 cm:  €  355,00 
 

• Stallingskosten dienen uiterlijk voor de 26ste van de lopende 
maand te worden voldaan, bij voorkeur middels incasso 

• Voor maandstalling geldt een opzegtermijn van 1 volle 
kalendermaand 

• Bij tussentijdse afwezigheid vindt geen restitutie plaats 

• Bij aanvang dient een stallingsovereenkomst te worden 
ingevuld en getekend 


