
Lidmaatschap € 42,50
Gezinslidmaatschap * € 90,00

Lesabonnement per maand:
1x per week 2x per week

18 jaar of ouder € 59,00 € 100,00
15 t/m 17 jaar € 51,00 € 86,50
9  t/m 14 jaar € 45,50 € 77,50
Partner eigenaar op eigen paard € 43,00 n.v.t.

1x per week

18 jaar of ouder € 66,50
9 t/m 17 jaar € 56,00

Bijrijder op ander eigen paard of leden met elders gestald eigen paard:
1x per week 2x per week

18 jaar of ouder € 47,50 € 84,50
15 t/m 17 jaar € 45,50
9 t/m 14 jaar € 43,50

manegepaard eigen paard

9 t/m 17 jaar € 13,00 € 10,00
18 jaar of ouder € 16,00 € 13,00

manegepaard eigen paard

Alle leeftijden € 18,00 € 15,50

Alle leeftijden € 20,00

afmeting box-nr stalling stro ruwvoer totaal

Box 6 m
2 7, 8, 15 € 102,00 € 41,00 € 48,00 € 191,00

Box 7,5 m2 1,2,3,10,11,14,16,17,19,20,21 € 117,00 € 41,00 € 48,00 € 206,00

Box 9 m
2 17 € 132,00 € 41,00 € 48,00 € 221,00

Box 10,5 m2 9, 18 € 147,00 € 45,00 € 48,00 € 240,00

Box 12 m2 4,5,6,12 € 162,00 € 45,00 € 48,00 € 255,00
Schuilstal met uitloop 2 pony's of paard en pony € 375,00 € 375,00

Krachtvoer per maand (optioneel) € 32,50
€ 30,00

Meerprijs uitloop aan box (indien beschikbaar) € 21,00

Lesabonnement bij pensionstalling per maand:
1x per week 2x per week

Alle leeftijden* € 26,50 € 46,00

Diversen:

€ 5,00
Gebruikskosten 20 m x 60 m buitenrijbaan per uur en per paard / pony (art 6.02) € 7,50
Administratiekosten plaatsing wachtlijst pensionstalling (art 7.12) € 25,00
Entreegeld pensionstalling (art. 7.10) € 50,00
Deelname aan onderlinge dressuurwedstrijd per start                            € 8,50

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

* op één adres ingeschreven

* Afname van stro en ruwvoer verplicht (vlas of zaagsel alleen op medische indicatie van dierenarts en tegen meerprijs) 

Proefles voor niet leden:

Meerprijs weidehooi i.p.v. kuilgras per maand


