RSC Zeewolde
Dasselaarweg 18
3896 LT Zeewolde
036 522 28 02

www.manegezeewolde.nl
info@manegezeewolde.nl

Lestarieven per 1 februari 2018:
Bij Automatische incasso:
• Kinderen tot 14jr
• Jeugd
• Volwassenen

€56,- per maand
€60,- per maand
€68,- per maand

Bij betaling via bank of contant:
• Kinderen tot 14jr
• Jeugd vanaf 14jr :
• Volwassenen vanaf 18jr

Voor overmaken via bank: NL85RABO0 348132786
€168, - per kwartaal
€180, - per kwartaal
€204, - per kwartaal

Per kwartaal krijgt u 13 lessen voor de prijs van 12, per kwartaal kan er 1 les ingehaald worden.
Losse les tarief:
• Kinderen tot 14jr
• Jeugd vanaf 14jr
• Volwassenen vanaf 18jr
• Guppenles

€ 17,50
€ 19,50
€ 21,50
€ 10,-

Losse les extra naast kwartaalkaart voor kwartaalkaarttarief:
• Kinderen tot 14 jr
€ 14,• Jeugd vanaf 14 jr
€ 15,• Volwassenen vanaf 18jr
€ 17,Proefles reguliere les
€ 15,Priveles Manegepaard ½ uur
€ 37.50
2e persoon in de privéles
€ 10,00
betaling apart privé MP2 pers: € 23,75
Priveles Manegepaard ½ uur:
Van Patrick of Iris
€ 43.50
2 pers P/I aparte betaling
€ 26.75
Les niet-lid jeugd
€ 20,- (ook voor buitenrit niet-lid)
Les niet-lid volwassenen
€ 22,00 (ook voor buitenrit niet-lid)
Inschrijfgeld wedstrijden
€ 14,00
Inschrijfgeld wedstrijd EP
€ 11,00
Toelage afronding niveau (speld)€ 2,50
Priveles uur
€ 70,00
Wandelpony
€ 10,00
Leasepaard 1x pw
€ 87.50
Leasepaard 2xpw
€ 175,00
Leasepaard 3xpw
€ 262.50
Leasepaard 4x pw
€ 350,00
Losse lessen dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden deze doorberekend.
Beëindiging van uw kwartaalabonnement dient u schriftelijk in te dienen. U heeft een opzegtermijn van
een maand. Indien u stopt in het lopende kwartaal komt uw kwartaalvoordeel te vervallen omdat er
geen gebruik meer gemaakt wordt van een volledig kwartaalabonnement, de gereden lessen worden
omgerekend naar het losse les tarief. Zie alle regels en voorwaarden www.manegezeewolde.nl .

