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1.

Inschrijving heeft plaats door ondertekening van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en
de machtiging automatische incasso.

2.

Als er geen mogelijkheid is tot directe plaatsing wordt de aanvraag op een wachtlijst gezet.

3.

Behoudens uitzonderingen (feestdagen, activiteitendagen, ziekte van instructrice en bijzondere
omstandigheden) zal het gehele jaar door les worden gegeven met uitzondering van de
zomerperiode. De manege is dan 5 weken gesloten waarvan 1 week bestemd is voor een open
paardrijkamp. Ook van 25 december t/m 1 januari zal er geen les zijn.
Bij ziekte zal zo snel mogelijk voor vervanging worden gezorgd, de manege kan hiervoor een
beroep doen op gediplomeerde invallers.

4.

Tijdens het rijden op een paard of pony van de manege is het dragen van een cap ALTIJD
verplicht. Dus niet alleen tijdens de officiële lessen maar ook bij andere gelegenheden, zowel op
als buiten het manegeterrein.

5.

Het bestuur en de instructrices zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die geen verband
houden met het directe lesgeven. Het paardrijden geschiedt op eigen risico! De manege heeft
een aansprakelijkheidsverzekering en voor gehandicapte ruiters en vrijwilligers een beperkte
ongevallenverzekering bij de FPG.

6.

Bij geschillen beslist het bestuur.

7.

Het lesgeld wordt ieder jaar opnieuw bepaald en bekend gemaakt via een brief en/of de website.
Bij het bepalen van de hoogte van het lesgeld is rekening gehouden met de hierboven genoemde
vakantieperiodes, het lesgeld is dus verschuldigd over alle 12 maanden van het jaar en wordt via
automatische incasso rond de 8e van elke maan geïnd.

8.

Niet gevolgde lessen moeten worden doorbetaald en kunnen bij hoge uitzondering en in overleg
met de instructrices worden ingehaald. Bij de gehandicapte ruiters wordt rekening gehouden met
bijzondere situaties.

9.

Bij verhindering dit graag 24 uur van tevoren doorgeven aan de instructie op bovenvermeld
telefoonnummer of onderstaand mailadres in verband met de planning.

10. Opzeggen van de lessen dient schriftelijk (brief, mail) minimaal een maand van tevoren te
gebeuren en kan uitsluitend per de eerste van de maand ingaan. Opzegging ook graag aan de
betreffende instructrice doorgeven.
11. Om de gezondheid en duurzaamheid van de paarden te waarborgen hanteren wij een maximaal
ruitergewicht van 90 kilo.
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