Manege Embourg (op 50 m van het Kasteel van Groot-Bijgaarden)
Isidoor Van Beverenstraat, 7
1702
Groot- Bijgaarden

Groeps- en privélessen op alle niveaus
Nederlands, Frans en Engels

Pony’s voor ruiters van 4 tot 16 jaar
Paarden voor jongeren en volwassenen

Chantal REGA, gediplomeerd instructeur : 0496/86.58.98
Georganiseerd door VZW Cercle équestre d’ONDENVAL
Ondernemingsnummer 888.947.887
Crelan : IBAN: BE17 1030 1826 0421 (BIC : NICABEBB)

Tarief :
• 30 € voor een privéles van ½u of 250 € voor een abonnement van 10 lessen
• 20 € voor een groepsles van 1u of 200 € voor een abonnement van 11 lessen
(max. 8 ruiters per les)
• schoolabonnement aan 750€ voor een groepsles van 1 uur per week tussen
1 september en 30 juni
• forfait van 320 € (3 tot 4 lessen per week), keuze van de pony
⇒ maandelijks : 320 €
⇒ voor het volledige schooljaar (van 1 september tot 30 juni) : 3000 €
• intensief dagelijks training van 640 € par maand
(7 tot 8 lessen per week)
• initiatie namiddag : 30 €
N.B. :

Elke les die niet 24u van tevoren geannuleerd wordt, zal aangerekend worden.
Abonnementen zijn geldig voor 12 maanden.

Verzekering :
23 € per jaar (verplicht vanaf de 1ste les)
Vanaf September : + 7 € = 30 € (tot het einde van het lopende jaar + volgend

kalenderjaar)

Lidkaart :
individueel : 20 € per jaar;
Vanaf September : + 10 € = 30 € (tot het einde van het lopende jaar + volgend kalenderjaar)

familiaal : 50 € per jaar;
Vanaf September : + 20 € = 70 € (tot het einde van het lopende jaar + volgend kalenderjaar)

Organisatie van
verjaardagen of andere evenementen
activiteiten gedurende 2u : forfait van 200 € voor 12 kinderen en 15 € voor extra
kind
Bijkomende verzekering : + 4 € per kind

Abonnementen geldig per schooltrimester


1ste trimester : van 3 September tot 23 December 2016
behalve van 29 Oktober tot 6 November


de

2 trimester : van 7 Januari tot 31 Maart 2017
behalve 1 Maart



de

3 trimester : van 19 April tot 28 Juni 2017

Woensdag namiddag van 13u30 tot 18u
Tijdens de namiddag zijn er activiteiten gepland met pony’s: 1 uur rijles, maar ook de
verzorging van pony’s, de pony’s klaarmaken voor het rijden, theorieles over pony’s,
onderhoud van het materiaal,…
(het 4-uurtje is inbegrepen)

Prijs 1ste trimester : 375 €
Prijs 2de trimester : 300 €
Prijs 3de trimester : 300 €
Prijs voor de 3 trimesters samen : Promo te betalen tijdens de maand September 2016
Woensdagen : 975 € = 925 €

Zaterdag en zondag van 10u tot 18u
Tijdens de dag zijn er activiteiten gepland met pony’s: 2 uur rijles, maar ook de verzorging
van pony’s, de pony’s klaarmaken voor het rijden, theorieles over pony’s, onderhoud van het
materiaal,…
(drankjes en het 4-uurtje is inbegrepen, middagmaal is niet in de prijs begrepen en kan
eventueel gekocht worden in het clubhuis)

Zaterdagen of zondagen : 55 € per dag
Prijs 1ste trimester : 700 €
Prijs 2de trimester : 600 €
Prijs 3de trimester : 500 €
Prijs voor de 3 trimesters samen : Promo te betalen tijdens de maand September 2016
1800 € = 1700 €

Vakantiekampen

Meer informatie en datums kan men vinden op

www.ce-ondenval.be

