Sprong Vooruit - Tarievenlijst 2021
Groepslessen
Kwartaal abonnement
Basis Paardrijden
60 minuten
Groepsles kinderen
6pers/45min
Groepsles volwassenen
6pers/45min
Aangepaste groepsles
30-45 minuten
Voltige wedstrijd-team
60 minuten
Ukkie les
30 minuten
Raceteam *
60 minuten
Vrijheidsdressuur
60 minuten
Combi-les Carrousel
60 minuten
Combi- les Springen
45 minuten – 6 ruiters

Jaar
abonnement

10rittenkaart

Losse les

€153,- (12 lessen a €12,50)

€500,-

€150,-

€15,00

€180,- (12 lessen a €15,00)

€600,-

€180,-

€18,50

€204,- (12 lessen a €17,00)

€680,-

€200,-

€20,50

€216,- (12 lessen a €18,00)

€720,-

€210,-

€21,50

N.B.

N.B.

x

x

x

x

x

€11,-

x

x

€180,-

x

x

x

€95,-

€11,-

Idem aan
groepsles
Jaar
abonnement
groepsles +
€42,-

Idem aan
groepsles

Idem aan
groepsles

x

x

Idem aan groepsles
Kwartaal abonnement
groepsles + €12,-

* Als de ruiter/amazone al in het bezit is van een abonnement van een andere soort groepsles,
dan wordt er voor de 10-rittenkaart €155,- betaald.
! Met eigen pony of paard geld een 10% korting op alle les-tarieven.

Overige diensten
Les 30 min.
Les 45 min.
Les 60 min.
Vrij rijden - Vanaf niveau 3
Buitenrit

Individueel
2-tal
3-tal
€28,€20,50
€18,€38,50
€28,50
€26,€44,€34,€29,€12,Afhankelijk van groepsgrootte en aantal minuten.

4-tal
€15,50
€21,€24,-
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Leasen
Basispakket A:
1 maand:
2 x sportgroep
6 x zelf trainen

Basispakket B:
1 maand:
4 x sportgroep
4 x zelf trainen

Basispakket C:
1 maand:
2 x groepsles
6 x zelf trainen

Basispakket D:
1 maand:
4 x groepsles
4 x zelf trainen

Wil je zo blijven lessen zoals je dat nu ook doet en daarnaast nog een aantal dagen leasen, dan
kijk je niet bij de basispakketten maar bij het aantal dagen. Je lest dan op je vaste dag en tijdstip
zoals nu, daarnaast lease je extra dagen om zelf te rijden.
A/B pony
Basispakket A

Basispakket B

Basispakket C

Basispakket D

€87,50

€125,-

€61,50

€73,-

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

€50,-

€75,-

€100

€125

Basispakket A

Basispakket B

Basispakket C

Basispakket D

€102,50

€135,-

€ 76,50

€ 83,-

2 dagen
€70,-

3 dagen
€105,-

4 dagen
€140,-

5 dagen
€175,-

Basispakket A

Basispakket B

Basispakket C

Basispakket D

€106,28

€137,52

€ 83,28

€ 91,52

2 dagen
€75,-

3 dagen
€112,56

4 dagen
€150,08

5 dagen
€187,60

C/D pony

E pony of paard
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Kinderfeestjes
Toelichting: Max 8 personen. Er komt 10% bij voor iedere persoon extra.
Ook te combineren met friet, broodje knakworst, picknick, zie tarieven tochten extra.

Speurtocht op het paardencentrum - 60 min.
Pony pimpen - 30 min.
Hoefijzer knutselen - 30 min.
Dromenvanger knutselen - 30 min.
Pony rijden (spel, les, buitenrit) * - 60 min.
Pony rijden met verzorgen - 90 min.
Voltige (turnen te paard) * - 90 min.
Kinderfeestje mini** - 60 min.
*invulling in overleg
** 1 pony - om de beurt rijden + begeleider

€35,€40,€30,€30,€120,€160,€105,€55,-

Tochten
Toelichting:
Onderstaande is ook te kiezen voor een kinderfeest, gezinsuitje, teamuitje etc.

Huifkar (groot)tocht (max. 16 volwassenen)* - 60 min.
Ponykartocht (max. 4 volwassenen of 6 kinderen, combinatie mogelijk)* - 60 min.
*vertrek vanaf Sprong Vooruit

€115,€85,-

Extra mogelijkheden
Toelichting:
Onderstaande is te kiezen voor een kinderfeest, gezinsuitje, teamuitje etc.

Per 30 minuten extra
Extra pony
2 extra pony’s
Meerdere pony’s extra: per half uur extra per pony
+ picknick*
Pannenkoeken en limonade *
Broodjes knakworst en limonade *
* Na afloop of onderweg

€45,€25,€45,€15,€7,50 p.p.
€5,- p.p.
€4,50 p.p.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
•
•
•
•
•

Max 8 personen met uitzondering van de ponykar en voltige. Minder personen is
wel mogelijk. Iedere persoon extra komt 10% erbij.
Alle activiteiten worden begeleid door gediplomeerde en ervaren begeleiders en
menners.
Reserveringen mogelijk op alle dagen in overleg.
Reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen.
Informeer voor mogelijkheden voor grote groepen.

