
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rij- en springlessen voor kinderen en volwassenen  

Er wordt les gegeven aan beginners en gevorderden onder leiding van een gediplomeerde instructrice.  
  

Huren en leasen van pony’s en paarden  

Ons ruitersportcentrum, omringd door 1.500 hectare bos, heeft naast 2 binnen- en 2 buiten-rijbakken ook luxe stallen en ruime weidegang voor 
pony’s en paarden.  
  

Verjaardagsfeestjes  

Er kunnen verjaardagsfeestjes georganiseerd worden voor kinderen zonder rijervaring op pony’s, eventueel geheel verzorgd met keuze uit  
pannenkoeken bakken of frites met snack, inclusief frisdrank en ijs.  
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Telefoonnummer:     E-mailadres: 

 
 

Ja In overleg schrijf ik me in voor   Prijzen inclusief BTW 
Prijswijzigingen onder voorbehoud 

O Ponyrijles   per uur  €  18,00  

O Ponyrijles ½ uur  per persoon  €  9,00  

O Kwartaalkaart 13 ponyrijlessen  per persoon  €  150,00  

O Kwartaalkaart 13 springlessen met manege pony  per persoon  €  180,00  

O Kwartaalkaart 13 springlessen met eigen pony  per persoon  €  160,00  

O Privé les (excl. huur pony)  per uur  €  60,00  

O Privé les ½ uur (excl. huur pony)  per persoon  €  30,00  

O Huur pony   per uur  €  18,00  

O Huur pony ½ uur  per persoon  €  9,00  

O Lease pony (incl. pensionstal)  per maand  €  320,00  

         

O Paardrijles   per uur  €  20,00  

O Paardrijles ½ uur  per persoon  €  10,00  

O Kwartaalkaart 13 paardrijlessen  per persoon  €  170,00  

O Kwartaalkaart 13 springlessen met manege paard  per persoon  €  200,00  

O Kwartaalkaart 13 springlessen met eigen paard  per persoon  €  180,00  

O Privé les (excl. huur paard)  per uur  €  60,00  

O Privé les ½ uur (excl. huur paard)  per persoon  €  30,00  

O Huur paard   per uur  €  20,00  

O Huur paard ½ uur  per persoon  €  10,00  

O Lease paard (incl. pensionstal)  per maand  €  360,00  

         

O Verjaardagsfeest met 5 pony’s (groepsarrangement) voor aantal  personen   per uur  €  60,00  

O Pimp your pony (groepsarrangement) voor aantal  personen  per ½ uur  €  30,00  

O  O Pannenkoeken of  O frites & snack, incl. frisdank en ijs voor aantal  personen  per persoon  €  7,00  

 
De directie van manege “Het Zwarte Water” stelt zich niet aansprakelijk voor schade, ongevallen of diefstallen in en rond ons recreatiecentrum.  
Indien schade optreedt ten gevolge van handelingen en gedragingen van gebruiker, komt deze schade voor rekening van de betreffende persoon. 
  
 

 

 

 

Plaats     Datum    Handtekening 

 
  

Het Zwarte Water ▪ Breemhorstsedijk 65 ▪ 5425 RD De Mortel  
+31 492 31 92 92 (Kantine) ▪  +31 6 12 75 06 79 (Toon)  ▪   info@hetzwartewater.nl  ▪  www.hetzwartewater.nl 

KvK  80612482  ▪  BTW  NL861735596B01  ▪  IBAN  NL89 RABO 0360 9707 61  ▪  BIC  RABONL2U 

Inschrijfformulier: Paardrijden voor jong en oud  
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