Accommodatie:
Binnenpiste: 22 x 42 m.
Buitenpiste: 20 x 40 m.
Cafetaria met uitzicht op de pistes.
Mogelijkheid tot wandelingen in de nabijheid.
Pension voor paarden:
Vol pension:
omvat de stalling, de voeding en het onderhoud
van de stal.
De hoefsmid, veearts en de daarbij horende kosten
zijn ten laste van de eigenaar.
Opzegging: één maand op voorhand.
Half pension:
Eigenaars kunnen hun paard eventueel met 1
andere ruiter delen of aan de manege ter gebruik
aanbieden.
Manegeruiters kunnen een manegepaard huren
om te berijden.
Opzegging: twee maanden op voorhand.
Openingstijden:
De manege is alle dagen toegankelijk.
Gelieve de hekkens dicht te houden voor de
honden en rekening te houden met de
nachtrust van de eigenaars en de buren.
Ruiters met vol of half pension kunnen buiten de
lesuren vrij gebruik maken van de pistes.
De cafetaria is enkel toegankelijk voor leden van
de manegeclub en is open tijdens de sportkampen,
en tijdens de groepslessen.
Meer informatie, o.a. de reglementen zijn
beschikbaar in onze informatiemap in de
cafetaria.

Lessen:
Vanaf 8 jaar kan men starten met een basisopleiding
in de longelessen.
Daarna kan men zich verder vervolmaken in de
dressuur in de groeps- of privé-lessen.
Groepslessen bestaan uit maximum. 9 personen die
individueel begeleid worden.
Uren voor de longelessen:
Zaterdag:
tussen 10.00 en 13.00 u.
Zondag:

vanaf 17.00 u.

Uren voor de groepslessen:
Dinsdag:

18.00, 19.00, 20.00 en 21.00 u.

Woensdag:

14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 u.

Donderdag:

18.00, 19.00, 20.00 en 21.00 u.

Vrijdag:

18.00, 19.00, 20.00 en 21.00 u.

Zaterdag: 13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 en 18.00 u.
Zondag:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en
15.00 u.

Uren voor de privé-lessen: op afspraak
Vanaf de eerste longeles en voor de groepslessen
dient U tevens lid te worden van de manegeclub,
moet U verzekerd zijn (persoonlijk letsel en BA
t.o.v derden) en een goedgekeurde (EN1384)
ruiterpet dragen.
Het is noodzakelijk om de lessen te reserveren,
daags tevoren kan men afzeggen zonder kosten.

Prijzen vanaf februari 2017:
Lidgeld voor 1 ruiter / familie:
Lidgeld vanaf 2 ruiters / familie:

25.00 € / jaar
50.00 € / jaar

Verzekering kunt U zelf afsluiten of via de club:
Verzekering manegepaard:
17.00 € / jaar
Verzekering eigen paard:
32.00 € / jaar
Longelessen:
15.00 € / 1/2uur
Gelieve gepast geld mee te brengen
Groepslessen:
met manegepaard :
14.50 € / uur
met eigen paard intern of HP paard: 8.00 € / uur
met eigen paard extern gestald:
9.00 € / uur
Abonnementen 10 lessen:
volwassenen:
tot en met 17 jaar:
met eigen– of halfpensionpaard:
met eigen paard extern gestald:

135.00 €
125.00 €
70.00 €
80.00 €

Privé-lessen:
met eigen paard:
met manegepaard:

40.00 € / uur
45.00 € / uur

Springlessen:
met manegepaard:
met eigen- of half-pensionpaard:
met eigen paard extern gestald:

15.50 € / uur
8.50 € / uur
9.50 € / uur

Pension voor paarden:
Vol pension:
320.00 - 300.00 € / maand
HP manegepaard:
190.00 - 175.00 € / maand
Gebruik van de piste:

4 € / uur

Sportkampen:
De jeugdkampen gaan door van 9.30 u tot 17.00 u
in alle vakantieperiodes. Internaatkampen gaan
door op aanvraag.
Volwassenenkampen gaan door op aanvraag en
bij voldoende inschrijvingen:
Voor uw comfort en veiligheid worden de
kampen beperkt tot 18 personen (2 rijgroepen
van 9). Een kamp gaat door vanaf 6
inschrijvingen. Inschrijvingen komen in
aanmerking na betaling van 25 € voorschot.
Buiten de rijlessen maken zowel verzorging als
theorie deel uit van het pakket.
Aangepaste kledij zoals een rijbroek en rijlaarzen
zijn aangeraden, een ruiterpet is verplicht.
Dranken kunnen verkregen worden in de
cafetaria. Een lunchpakket dient u zelf mee te
brengen.
Eke

Prijzen:
Jeugd / 5 dagen
manegepaard :
eigen paard :
Gevorderden / 5 dagen
manegepaard :
eigen paard :

Merelbeke
N452

170.00 €
130.00 €

Melsen

N 60

Oudenaarde

Ganzendam

Vurste

190.00 €
140.00 €

Niet-leden betalen 17 € meer voor de verzekering
tijdens de kampweek
Volwassenen: de prijs word berekend naargelang
het aantal lesuren en de gegeven theorielessen.
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