
Manege de Hoef
Herenweg 130
1934 PC Egmond a/d Hoef
Telefoon: 072-5065840
Giro : NLI 61NC80005023 847

Openingstijden voor vrijrijden:

Buiten de vakantie:
Maandag gesloten
Dinsdag 14:00-16:00 uur
Donderdag 14:00-16:00 uur
Zaterdag geen wijrijden
Zondag indienmogelijk

In de vakantieperiode:
Zoals aangegeven op de website

4r'-\
MANEGE DE HCEF!.,

Openingstijden

e -m ail : p aar dr ij den@ mane ge deho e.f, nl
www.manegedehoef.nl

Openingstijden voor lessen:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zaterdag
Zondag

gesloten
16:30-22:00 uur
13:30-22:00 uur
16:30-22:00 uur
09:30-10:30 uur
16:00-22:00 uur
09:00-18:00 uur
10:00-13:00 uur

3 proeflessen kinderen
3 proeflessenjunioren
3 proeflessen volwassenen

Kwartaalbetalingen:
Kinderen tlm13 jaar:

Junioren vanaf 14 jaar:
Volwassenen tarief:

per 1 januari 2021

Huur veiligheidscap per keer C

Huurbodyprotector €

Prijzen

€33
€38
c43

2,00
2,50

Ruiterpaspoort FNRS per jaar zie KNHS site.

op de manege

Buitenritten

Duinrit (2 uur):
Kind op pony € 31

Paard C36

Overige ritten:
Strandritten € 50,00

Wedstriiden
Dressuur €13
Springen (2 parcoursen) c22

Sprinqlessen uur
Vaste lessers € 16,50

C 169 (13 x € 12,50)
€ 188,50 (13 x€ 14,50)
C214,50 (13 x€ 16,50)

Lessen zijn op basis van 52 xper jaar. Gemiste lessen dienen ingehaald te worden of voor de helft te
worden doorbetaald.
Annuleringen dienen tiidie te worden doorgegeven (niet per e-mail). Bij te late annulering wordt zonder

uitzondering het volledige bedrag in rekening gebracht. De annuleringstermijnen zijn als volgt:

Les kinderen (t/m 13 jaar) uur
Vaste lessers € 13.00

Losse klanten € 16.00

Les junioren (14 tlm l7 ir.) ultr
Vaste lessers € 14.50

Losse klanten € 17,s0

Les volwassenen uur
Vaste lessers € 16,50

Losse klanten € 19,50

Vriiriiden nonies half uur uur
Vaste lessers €7,50 € 13,00

Losse klanten €,9 € 15,50

Vriiriiden paarden uur
Vaste lessers € 17,50

Losse klanten €20

Dressuurlessen
Springlessen, gewone duin- en strandritten
Groepsafspraken, ritten met maaltijd
Wedstrijden, spelletjes e.d.

minimaal 4 uur vóór aanvang
minimaal 24 anr van te voren
minimaal 1 week van te voren
minimaal 1 week van te voren


