
Paardrijlessen met een manege paard/pony Paardrijlessen met eigen paard/pony

Paardrijles jeugdruiters tot 16 jaar Paardrijles jeugdruiters (pony/tot 16 jaar)

losse groepsles € 18,50 losse groepsles € 12,50

losse groepsles (i.c.m. abonnement) € 16,00 losse groepsles (i.c.m. abonnement) € 10,00

instapleskaart (10 kinderlessen à 30 min) € 110,00 Abonnementen

10 rittenkaart (10 groepslessen) 12 weken geldig € 165,00 contributie lidmaatschap PSC de Lourenshoeve € 245,00

starterspakket (5 privélessen à 30 min) 40 dgn geldig € 110,00

Abonnementen Paardrijles volwassenen (paard, v.a. 16 jaar)

jaarabonnement (46 lessen p/j) prijs per maand € 49,00 losse groepsles € 14,50

losse groepsles (ledenprijs) € 12,00

Paardrijles volwassenen (16+) Abonnementen

losse groepsles € 20,50 contributie lidmaatschap PSC de Lourenshoeve € 275,00

losse groepsles (ledenprijs) € 18,50

10 rittenkaart (10 groepslessen) 12 weken geldig € 190,00 Privélessen met eigen paard/pony naast een lesabonnement

starterspakket (5 privélessen à 30 min) 40 dgn geldig € 120,00 privéles 30 min. proef oefenen € 20,00

Abonnementen privéles 30 min.     1 persoon € 22,50

jaarabonnement (46 lessen) prijs per maand € 59,00 privéles 30 min.     2 personen p.p. € 17,50

privéles 30 min.     1  persoon  (niv. 4 instructeur) € 30,00

Privélessen met een manegepaard/-pony privéles 30 min.     2 personen (niv. 4 instructeur) p.p. € 20,00

privéles 30 min. proef oefenen (leden) € 22,50 privéles 1 uur         1 persoon € 40,00

privéles 30 min.     1 persoon € 27,50 privéles 1 uur         2 personen p.p. € 25,00

privéles 30 min.     2 personen p.p. € 20,00 privéles 1 uur         1 persoon   (niv. 4 instructeur) € 50,00

privéles 30 min.     1  persoon  (niv. 4 instructeur) € 35,00 privéles 1 uur         2 personen (niv. 4 insturcteur) p.p. € 30,00

privéles 30 min.     2 personen (niv. 4 instructeur) p.p. € 22,50

privéles 1 uur         1 persoon € 50,00

privéles 1 uur         2 personen p.p. € 30,00 Kilometervergoeding  (prijs per km) € 0,50

privéles 1 uur         1 persoon   (niv. 4 instructeur) € 60,00 Uurtarief € 40,00

privéles 1 uur         2 personen (niv. 4 insturcteur) p.p. € 35,00

Speciaal voor kinderen zonder rij-ervaring

Buitenrit met een manegepaard/-pony (onder begeleiding) Wandelpony  (geschikt voor ruiters van 3 t/m 10 jaar, max. 40 kg)

Jeugdruiters t/m 16 jaar 1 uur wandelen met een shetlandpony door het bos € 17,50

buitenrit 1 uur € 20,50 Kinderles

buitenrit 1 uur (ledenprijs) € 19,50 kinderles 30 minuten (ponyrijden) € 10,00

Volwassenen (16+) kinderles Extra 1 uur (poetsen en ponyrijden) € 12,50

buitenrit 1 uur € 23,00 starterspakket (5 privélessen à 40 min) 40 dgn geldig € 110,00

buitenrit 1 uur (ledenprijs) € 21,50
begeleiding bij ≤ dan 4 ruiters (prijs per uur) € 20,00

buitenrit met eigen paard of pony € 10,00

Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen , spel- en typfouten.

een aantal huisregels. Deze kunt u nalezen op www.veiligpaardrijden.nl. 
Ten behoeve van veiligheid en paardrijplezier voor ons allen kent Paardensportcentrum de Lourenshoeve 
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Wij rekenen op uw medewerking
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Vervoer (voor het vervoeren van uw paard  handteren wij het volgende)
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