Hippisch Centrum

de Achterhoek
Maandabonnement alleen via automatische incasso

prijslijst per 1 januari 2021
Jeugd

Volwassenen

€

€

Dressuur

- manegepaard
- eigen paard

65,60,-

73,67,-

Springen

- manegepaard
- eigen paard

70,65,-

79,72,-

19,21,-

21,23,-

Extra les abonnementhouder/ pension/ lease –
Extra les abonnementhouder/ pension/ lease –

dressuur
springen

Losse dressuurles

- manegepaard
- eigen paard

25,23,-

29,27,-

Losse springles

- manegepaard
- eigen paard

28,25,-

34,30,-

Voltige

- per half uur

12,- p.p. (alleen voor groepen vanaf 6 pers.)

Young Leaders Program
Niet abonnementhouder

- per maand

45,50,-

Starterskaart (eenmalig)
Privé lessen (dressuur)
Privé lessen (dressuur)
Privé lessen (springen)
Privé lessen (springen)

- 10 privé lessen (half uur)
- manege paard (half uur)
- eigen paard (half uur)
- manege paard (half uur)
- eigen paard (half uur)

260,32,31,37,36,-

280,38,32,42,37,-

Buitenrit met begeleiding (min 3 p) - 1 uur (verder op aanvraag)
Pension per maand (all-in)
- paarden stalling
(Inclusief 1 groepsles per week)
- pony’s t/m D
- stal ROYAAL (extra bodembedekking)

37,-

40,375,350,40,- extra

Lease per maand

185,205,-

190,210,-

- 3x vrij rijden en 1x les per week
- 2x vrij rijden en 2x les per week

Huur oude binnenmanege/ buitenmanege
Huur nieuwe hal (half)

- per uur
- per uur

17,50
27,50

Toiletteren paard/pony
Startkaartlid
Overnachting paard/pony

per half uur
per jaar
per nacht

34,37,50
25,-

…………………………………………………………………………………...







Jeugdabonnement is t/m 16 jaar
Alle prijzen zijn incl. BTW
Indien abonnement wordt opgezegd kan binnen 1 jaar, na opzegging, alleen losse lessen worden
gevolgd
De lessen die op feestdagen vallen kunnen niet worden ingehaald.
Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag.
Oudejaarsdag vanaf 12:00 en kerstavond vanaf 12:00
In de bouwvak 2020: wk 32 tm 34 zijn er géén lessen, daarvoor 2 inhaallessen tegoed
Hippisch Centrum de Achterhoek ,Dinxperlosestraatweg122a, 7122 JS, IJzerlo/ Aalten
tel: 0543-466693, IBAN nummer: NL33 RABO 0300 2159 16
Email: info@hcdeachterhoek.nl
Homepage: www.hcdeachterhoek.nl

Prijslijst per 01-01-2021
Priveles (45 min.)
30 min.

Leila Sticker
eigen paard € 45,manege paard € 50,manege paard € 45,-

Maandabonnement:
Groepsles (max. 5)

eigen paard € 83,manege paard € 88,-
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