
Lidmaatschap € 38,00

Lesabonnement per maand:

1x per week 2x per week

18 jaar of ouder € 58,00 € 98,00

15 t/m 17 jaar € 50,00 € 85,00

9  t/m 14 jaar € 44,50 € 76,00

Partner eigenaar op eigen paard € 42,00 n.v.t.

1x per week

18 jaar of ouder € 65,00

9 t/m 17 jaar € 55,00

Bijrijder op ander eigen paard of leden met elders gestald eigen paard:

1x per week 2x per week

18 jaar of ouder € 46,50 € 83,00

15 t/m 17 jaar € 44,50

9 t/m 14 jaar € 42,50

manegepaard eigen paard

9 t/m 17 jaar € 12,50 € 9,50

18 jaar of ouder € 15,50 € 12,50

manegepaard eigen paard

Alle leeftijden € 17,50 € 15,00

Alle leeftijden € 20,00

stalling

krachtvoer 

paard

krachtvoer 

pony

Box paard / pony € 218,00 € 32,50 € 21,50

XL box paard / pony € 244,00 € 32,50 € 21,50

Schuilstal met uitloop 2 pony's € 310,00 n.v.t. € 43,00

Lesabonnement bij pensionstalling per maand:

1x per week 2x per week

Alle leeftijden* € 26,00 € 45,00

Diversen:

€ 5,00

Gebruikskosten 20 m x 60 m buitenrijbaan per uur en per paard / pony (art 6.02) € 7,50

€ 75,00

Tarieven 2019

De contributie dient vóór 15 januari 2019 betaald te zijn. Leden met een lesabonnement kunnen zich bij tijdige betaling kosteloos 

inschrijven voor 2 activiteiten. (art 2.10)

Longelesabonnement per maand:

Losse les voor leden met les- of stallingabonnement:

Losse les voor leden zonder les- of stallingabonnement:

Pensionstalling per maand:

Contributie per kalenderjaar:

Gebruikskosten binnenrijbaan per uur en per paard / pony (art 6.02)

Trailerstalling zonder pensionstalling per half jaar

Proefles voor niet leden:

* Eigenaar, partner van de eigenaar of een gezinslid van de eigenaar, mits het gezinslid jonger is dan 21 jaar (art 7.05)



€ 25,00

€ 50,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 9,00

Prometheus Ruitersport, Rotterdamseweg 191, 2629 HD  Delft, IBAN NL29 INGB 0000 7837 43

Entreegeld pensionstalling (art. 7.10)

Deelname KNHS oefendressuurwedstrijd paarden per start

Deelname aan onderlinge dressuurwedstrijd per start                            

Deelname KNHS oefendressuurwedstrijd pony’s per start

Administratiekosten plaatsing wachtlijst pensionstalling (art 7.12)


