Stichting Manege het Roessingh
P a a r d r i j d e n

v o o r

i e d e r e e n

TARIEVEN PAARDRIJLESSEN per 01-04-2016







Maandcontributie voor groepslessen van maximaal 6 à 7 ruiters € 62,00
Maandcontributie voor individuele lessen van een half uur voor beginners, die noodzakelijk zijn
om veilig in een groep te kunnen gaan rijden is € 70,00
Maandcontributie voor ruiters met beperking, die een intake gehad hebben door het
Begeleidingsteam of na hun revalidatieperiode het paardrijden voortzetten, is zowel individueel
als in de groep € 62,00
Proefles € 15,50
Losse groepslessen € 18,00
Extra lessen voor rijdende leden € 15,50

De wijze van betaling van de maandcontributie is voor alle ruiters door middel van automatische incasso.
Het aanmeldingsformulier is tevens machtiging.
De proefles, de losse groepslessen en de extra lessen voor rijdende leden worden contant afgerekend.
Wanneer een ruiter bij onze stichting gaat rijden na de proefles, wordt de proefles in mindering gebracht
op de eerste contributie.
De ruiters die zelfstandig rijden dienen tevens lid te worden van de FNRS, onze overkoepelende
organisatie. Dit verplichte lidmaatschap kost € 20 per jaar. Op de website www.FNRS.nl kunt u zien, wat
de voordelen voor u van het FNRS lidmaatschap zijn.
Voor de ruiters met beperking, die individueel en/of niet zelfstandig rijden wordt in overleg bekeken of
het lidmaatschap van de FNRS meerwaarde heeft.

Bij tijdig afmelden (24 uur van te voren) is het mogelijk om één maal per maand de les in te halen.
Er is geen mogelijkheid om individuele lessen in te halen.
Bij langdurige afwezigheid (minimaal één maand) kan de inning van de contributie voor de afwezige
periode stopgezet worden, mits een verzoek hiervoor tijdig (op het laatst in de eerste week van verzuim)
schriftelijk of per mail wordt ingediend bij het hoofd van de manege.
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