
Prijslijst lesgelden per 1 Oktober 2022
Prijs per maand

kwartaal abonnementen groepslessen: Met eigen paard in pension (1x per week) € 105,00  € 35,00 
(13 lessen van een uur) Idem 2e kaart € 96,00  € 32,00 

Idem 3e kaart € 90,00  € 30,00 
Idem 4e kaart en volgende € 84,00  € 28,00 
Bijrijder kaart (1 les per week) € 159,00  € 53,00 
Bijrijder kaart (2 lessen per week) € 288,00  € 96,00 

Kwartaal abonnementen privé lessen: Met eigen paard/pony in pension  € 324,00  € 108,00 
(13 lessen van een half uur)

Losse lessen naast abonnement/ Met eigen paard in pension  € 11,50 
proeflessen:

Losse privé lessen: Met eigen paard/pony in pension  € 32,00 

Losse Ruitertraining: Zonder paard, per les  € 8,50 
(met paard, privéles van een half uur Eigen paard  € 35,00 

kwartaal abonnementen Ruitertraining: Eigen paard  € 360,00  € 120,00 
(13 lessen van een half uur)

Abonnementen worden maandelijks geïncasseerd van het opgegeven bankrekening nummer. Indien wij niet mogen
of kunnen incasseren dient het abonnement per kwartaal vooraf en in zijn geheel te worden voldaan op rekening
nummer NL21RABO034.79.86.595 t.n.v. Capelse Manege VOF, onder vermelding van naam, lesdag en lesuur. Bij 
eventuele betaling aan de bar bij voorkeur via pin betalen. 

Een les kan worden ingehaald mits deze minimaal 48 uur ervoor is afgezegd (maximaal 2). Hierop zijn geen uitzonderingen 
mogelijk, dus ook niet bij ziekte. Inhalen is mogelijk indien er voldoende ruimte is in de gewenste les en altijd 
binnen het zelfde kwartaal. Afmelden bij voorkeur via de online omgeving of via mail op het adres: 
Afmelden@capelsemanege.nl of eventueel telefonisch op het telefoonnummer 010-4506350. Om anderen
voldoende mogelijkheid te bieden om ook  in te kunnen halen, verzoeken wij u zo vroeg mogelijk af te melden. 
Inhaallessen kunnen worden afgesproken aan de bar of via de online omgeving, niet via de mail.


