Tarievenlijst pensionstalling 01-01-2021
bestaande stal
E pony
Pony
Paarden box excl molen/wei/
€ 392.50
€382,50
€372,50
E- pony box excl molen/wei
€ 352.50
Pony box excl molen/wei
€ 322.50
*Zelfservicepakket
€ 50
€50
€50
*Inclusive pakket
€ 75
€75
€75
*All inclusive pakket
€ 100
€100
€100
Pensionklanten kunnen zonder meerprijs gratis in reguliere lessen mee rijden.
Box per dag
€ 30.00
Huur box reservering per maand
€ 135.00
Toelage Zaagsel per maand
€ 30.00
Toelage Hooi
€ 15.00
Toeslag volle ruif nieuwbouw
€ 20.00
Stalling trailer per maand
€ 10.00
Extra zadelkast per maand
€ 15
Borg zadelkast eenmalig
€ 10.00
Privéles EP vast 1x pw of meer
€ 32.50 per half uur
2 pers privé gedeelde betaling

€ 21,25pp

Privéles EP vast 1x pw of meer P + I

€ 34.50 (P+I = Patrick of Iris) per half uur

2 pers privé gedeelde betaling

€ 22.25

Priveles EP losse les

€ 34.50 per half uur

2 pers privé gedeelde betaling

€ 22.25

Priveles EP losse les P+ I

€ 37.00 per half uur (P+I = Patrick of Iris)

2 pers privé gedeelde betaling

€ 23.50

Nieuwbouw
€427.50
€417.50
€407.50
€50
€75
€100

Meerijden 2 uursrit
€ 23,Meerijden in reguliere les indien er plek – gratis voor eigenaren, 1 les per dag.
*Niet/ te laat afzeggen reguliere les
€ 10.00
Eigen paarden les per les
€ 8.00
Springles per les
€ 10.50
Carrousel per maand
€ 27,Bijrijder reguliere les
€ 10.00
Extra in en uit stapmolen/paddock/wei
€ 6.50
per keer, zonder pakket, door RSC.
Extra stapmolen/paddock/wei zelf
€ 5,00
zelf, zonder pakket
Extra stapmolen/paddock/wei RSC € 2,50 extra door RSC, naast zelfservice of inclusive pakket.
Wedstrijd op manege voor EP.
€12,Trailerhuur per keer
€27,50,Huur 2 paards wagentje
€125 p.d. 100 km vrij.
Service pakket
€ 15 per maand: bij extra handelingen zoals, peesbeschermers,
deken op/af, vliegenkap, dekenwissel ed. Van toepassing naast alle pakketten.
*pakketten: Het tarief is gebaseerd op een meerprijs bovenop het basispakket (dus excl molen/wei/paddock)
Zelfservice:
Wei/paddock e/o molen zelf service pm: € 50,7dg per week onbeperkt gebruik molen/wei/paddock.
Inclusive:
Stapmolen/paddock/wei door RSC pm: €75,3dg door RSC ‘s ochtends, andere 4 dagen zelf. In overleg
van alles mogelijk. (6x in of uit door RSC)
All inclusive:
Stapmolen/paddock/wei door RSC pm €100,7 dagen per week door RSC aan stapmolen/paddock of wei.
Zoals u dat wenst.
Reguliere lessen waar gratis aal deelgenomen kan worden, dienen bij verhindering wel afgezegd te worden. Lessen die niet
afgezegd zijn, of te laat, wordt een bedrag voor gerekend. Zie de tarieven. Uiterste afmeldtijden: ochtendles: de avond
ervoor, voor 19.00 uur. Avondlessen: voor 10u sochtends.

