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Tarieven per 1 januari 2022 
                      
Ponykamp/opvang: 
Week incl. overnachten     €250,- 
Week excl. overnachten     €175,- 
Per dag kamp       €40,- 
Per overnachting      €20,- 
Na schoolse opvang  ma, di & do  €2,50 per uur max 6 kids 
Tiener 14+ chill/hangdag met rijden €35,- zonder begeleiding* 
Tiener 14+ chill/hangdag zonder rijden €10,- zonder begeleiding* 
Kids tot 14 opvang dag met rijden  €40,- met begeleiding** 
Kids tot 14 opvang dag zonder rijden €25,- met begeleiding** 
*tijdens bv studiedagen/schoolvrije dagen vanaf 2 kinderen! 
**tijdens bv studiedagen/schoolvrije dagen vanaf 4 kinderen! 
 
Lease pony/paard per maand:  
Pony 148m en groter 2 dagen per week  €100,- 
Pony 148m en groter 3 dagen per week  €150,-  
Pony tot 147m 2 dagen per week    €75,- 
Pony tot 147m 3 dagen per week    €100,-    
Pony tot 110m 2 dagen per week    €50,-  
Pony tot 110m 3 dagen per week    €75,-  
  
Buitenritten (minimaal B niveau vaardig of bij twijfel eerst 
een wandeling):  
Buitenrit 1 uur p.p. (vanaf 2 personen)   €30,-  
Buitenrit 2 uur p.p. (vanaf 2 personen)   €50,-  
Buitenrit 1 uur p.p. (privé)     €60,-  
Buitenrit 2 uur p.p. (privé)     €90,-  
10 x 1uur        €300,- en 11e gratis 
10 x 2 uur       €500,- en 11e gratis 
  
Wandelingen, waarbij de pony/paard wordt vastgehouden 
door 16+ of door ons begeleid:  
Ponywandeling eigen begeleiding (16+)  €15,-  
Ponywandeling door ons begeleid in groep  €30,-  
Ponywandeling eigen begeleiding (16+)5x  €70,-  
Ponywandeling privé door ons begeleid   €60,-    
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Ponyclub 3 uur:  
Proefles (3x mogelijk)      €15,- 
Losse deelname (2x mogelijk)    €17,50 
Per kwartaal        €175,- 
 
Lessen: 
Privé- of zitles       €15,- per half uur 
Menles        €45,- per uur 
 
Overige:  
Cadeaubonnen       Alles mogelijk  
Kinderfeestjes 10 kinderen incl. verzekering €125,- (€12,50 p.k. extra) 
Verzekering(verplicht) per kalender jaar* €33,-   
Opstart cursus (4x 45min.)     €75,-   
Grondles/vrijheidsdressuur p.u.   €10,-  
Ponyhuur op locatie per pony per uur**  €50,-  excl. reiskosten 
 
*De verzekering: 

- Bij de eerste 3 losse wandelingen/buitenritten zit 
de verzekering in de prijs. 

- Voor een ponykamp week zal er €6,50 worden 
aangerekend 

- Per kalenderjaar: 33 euro 
**minimaal 2uur of 2 pony’s 
 
Merchandise is te bestellen via onze website! 
Al onze merchandise wordt gepersonaliseerd met naam en logo, we 
hebben onder andere; 
Mondkapjes, hoody’s, t-shirts, fleece jasjes, rijbroeken, 
bodywarmers, joggingbroeken, zonneschermen voor in de auto, 
zweetdekens, strandlakens, mutsen, tassen, drinkflessen 


