Les tarieven

Spelregels lesabonnementen
Paardrijden op Manege Hillegersberg kan met een les abonnement van 3
maanden. Deze abonnementen lopen van februari t/m april, mei t/m juli,
augustus t/m oktober en november t/m januari. Het abonnement bevat door
het hele jaar genomen 13 lessen.

Kosten
Junior abonnement (tot 18 jaar):
Junior abonnement incasso per maand
Senior abonnement (vanaf 18 jaar):
Senior abonnement incasso per maand
Stap/draf 3/4 uur lessen:
Favoriet abonnement junior
Favoriet abonnement senior

€ 207.00
€ 72.00
€ 236.00
€ 81.65
€ 154.00
€ 248.00
€ 277.50

Betaling
Betalen kan per pin of contant aan de bar, of per incasso en dan kan het ook
per maand.
De betaling moet altijd in de 1e week van de maanden februari, mei, augustus
en november gebeuren!
Heeft de manege de betaling dan nog niet binnen gekregen, komt er € 10.- bij.
Is het abonnement nog niet betaald op de 15e van de maand, kan er niet meer
gereden worden tot de betaling is voldaan.

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 einde van de 3 maanden te vervallen.
Omdat de prijs van de abonnementen is gebaseerd op 12 lessen, maar je mag
er 13 lessen voor rijden, kun je 1 les missen maar nog steeds hetzelfde tarief

per les betalen.
Inhalen kan wel in de zomervakantie in de maanden juni, juli en augustus. Ga
je in de zomer een paar weken achter elkaar op vakantie, mag je die inhalen in
overleg met de instructie. Niet alleen kan er dan worden ingehaald in de lessen,
maar ook door bijvoorbeeld vrij rijden of meedoen aan een grote buitenrit. Let
op de mededelingen op onze website. 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.

Een tweede abonnement
Rij je 2x per week dan koop je 2 lesabonnementen en mag je de gemiste lessen,
mits op tijd afgezegd, inhalen. Ook weer in overleg met de instructie. Ruiters
die deelnemen aan de carrouselgroepen van Manege Hillegersberg, moeten 2
abonnementen aanschaffen.
De reden hiervoor is dat we de rijkunstige vaardigheden van onze
carrouselruiters niet voldoende kunnen oefenen in de carrouselles, maar wel
heel belangrijk vinden.
We zijn niet voor niets al 5 keer Nederlands Kampioen geworden!

Opzeggen
Wil je het lesabonnement opzeggen, moet dit een minimaal een maand
voordat het nieuwe abonnement ingaat opgezegd worden .
Dit kan per mail of schriftelijk en in de groene brievenbus doen voor de kantine.
Graag ook even een telefoontje naar de manege op maandag t/m vrijdag
tussen 12 en 13 uur.

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.

Een extra keertje rijden?
Wil je graag een keertje extra rijden en heb je een lesabonnement, bel dan op
maandag t/m vrijdag tussen 12 en 13 uur en maak direct een afspraak.

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.

Vragen
Heb je vragen over lessen en andere manege activiteiten, dan kun je die stellen
op maandag t/m vrijdag tussen 12 en 13 uur op het manege telefoonnummer
010-5219399. Dan krijg je iemand aan de telefoon die meestal direct al je
vragen kan beantwoorden. Dus wil je van les veranderen, een les afzeggen, een
privéles afspreken, iets weten over ponykamp enz. bel dan doordeweeks
tussen 12 en 13 uur. De les afzeggen kan natuurlijk ook daarna nog en in het
weekend, maar een eventuele nieuwe afspraak maken kan alleen doordeweeks
tussen 12 en 13 uur.

