
Prijslijst Stal de Ripse Ruiters 1-okt 2022

Kwartaalkaarten groepslessen

Kinderen ( t/m 14 jaar)

Op manege pony/paard                   165,00€               55,00€                  

Op pension pony/paard                       94,50€                 31,50€                  

Bijrijder op pension pony/paard       165,00€               55,00€                  

Volwassenen ( vanaf 15 jaar )

Op manege pony/paard                 195,00€               65,00€                  

Eigenaar op pension pony/ paard                    105,00€               35,00€                  

Bijrijder op pension pony/paard       195,00€               65,00€                  

Een losse groepsles 18,00€                  

Privé lessen

30 min 60 min

Op pension pony/paard  1 pp             25,00€                 40,00€                 

Op pension pony/paard  2 pp             40,00€                 50,00€                 

Op eigen pony/paard van buitenaf     30,00€                 55,00€                 

Manege paard voor 1 pp 30,00€                 55,00€                  

Manege paard met 2 pp 45,00€                 65,00€                  

Extra hulp voor nieuwe klanten of beginners 10,00€                 

Extra's lesklanten

Vrijrijden 60 min

Kinderen t/m 14 jaar 17,00€                 

Volwassenen vanaf 15 jaar 22,00€                 

Verhuur Caps

Cap huur                             5,00€                   

Huur Lockers

Locker staal per jaar                                50,00€                 

Locker hout per jaar 55,00€                 

65,00€                 

Buitenritten Duin/Strand/Bos

Onder begeleiding incl vervoer paard.

Automatische incasso 

per maand

Lesabonnement per 

kwartaal

Extra zadelkast    (indien beschikbaar en nodig 

ivm 2e zadel)



Manegepaarden                           50,00€                 

30,00€                 

Paard huren

Paard/pony reserveren in de les voor 1 maand 25,00€                 

35,00€                 

40,00€                 

 €               155,00 

 €               185,00 

Toeslag gebruik 2e persoon bij 3 dagen huren  €                 30,00 

 €               200,00 

 €               250,00 

Toeslag gebruik 2e persoon bij 5 dagen huren 20,00€                  

Pensionstalling

Box in Pensiongang

Kleine box                320,00€               

Grote box               340,00€               

Box in hooizolderstal 

Pony (< 1,40)                                     260,00€               

Paard (> 1,40)                                   280,00€               

Stalling voor 1 jaar vooruit betalen = 1 maand gratis

Pensionpaarden  (indien er plek is in de 

vrachtwagen)                 

Incl. gebruik accommodatie, weidegang, voeren, 

opstrooien, uitmesten, losgooien en wormenkuur

Incl. gebruik accommodatie, weidegang, voeren, 

opstrooien en wormenkuur

1 dag een paard/pony huren t/m 14 jr             

(max 2x 1u rijden)

1 dag een paard/pony huren vanaf 15 jr          

(max 2x 1u rijden)

3 dagen p.w. huren t/m 14 jr.                          

(3uur waarvan max. 2x p.w. les) 

3 dagen p.w. huren vanaf 15 jr                        

(3uur waarvan max. 2x p.w. les)

5 dagen p.w. huren t/m 14 jr.                         

(waarvan max. 3x p.w. les) 

5 dagen p.w. huren vanaf 15 jr                        

(waarvan max. 3x p.w. les)



Extra's pensionklanten

Training van eigen paard door instructrice 25,00€                  per half uur

Trailerplek (pensionklant met 1 eigen paard) 10,00€                  per maand

Trailer huren 40,00€                  per dag

Trailer huren voor oefenen trailerladen 10,00€                  

Graasmasker service

25,00€                  per maand

Paddock service buiten weide seizoen

3 dagen per week 35,00€                  per maand

5 dagen per week 40,00€                  per maand

losse ochtend 5,00€                    per keer

Buitenritten (Duin/Strand/Bos) zonder 

begeleiding
Groep van min. 8 pp tot max. 10 pp

Chauffeur en vrachtwagen huur In overleg met Huub

Activiteiten voor iedereen

Kinderpartijtjes                                          

Ponypartijtje t/m 10 kinderen           115,00€               

Circuspartijtje t/m 10 kinderen          115,00€               

Evt. uit te breiden met eten p.p.        4,00€                   

Extra kinderen bij het partijtje 10,00€                 per extra kind

In het weideseizoen en alleen indien medische 

noodzaak


