Dinsdag
Om de 14 dagen
Woensdag
Om de 14 dagen
Om de 14 dagen
Om de 14 dagen

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
19h30 – 20h30

Springles beginnelingen
Springles half gevorderden
Springles gevorderden

13h30 – 14h30
14h30 – 15h30
15h30 – 16u30
16h30 – 17h30
17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
18h30 – 19h30
19h30 – 20h30
20h30 – 21h30

Half gevorderden
Beginnelingen met galop
Beginnelingen
Half gevorderden springles
Beginnelingen springles
Gevorderden springles
Wandelen (zomerperiode)
Volwassenen half gevorderden
Volwassenen gevorderden

16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h00

Beginnelingen
Half gevorderden licht
Half gevorderden tot gevorderden
Volwassenen half gevorderden
Volwassenen gevorderden

17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h00

09h00 –10h00
10h00 – 11h00
11h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
vanaf 19h00
09h00 – 10h00
10h00 – 11h00
11h00 – 12h00
11h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 14h00

Beginnelingen
Half gevorderden licht
Half gevorderden
Gevorderden

Gevorderden
Beginnelingen
Half – gevorderden zwaar
Half gevorderden licht
Gevorderden
Half - gevorderden zwaar
Half - gevorderden licht
Beginnelingen met galop
Beginnelingen niet verplichte galop
Vrij rijden eigenaars
Privé les eigenaars
Half- gevorderden
Beginnelingen niet verplichte galop
Gevorderden
Wandelen (zomerperiode)
Half gevorderden
Beginnelingen

MANEGE

GAVERGOED
Gaversstraat 50
8540 Deerlijk
Tel. 056/77.89.46

Info over lessen/stalling/bar :

Sofie 0479/36.57.60
steelandtsofie@gmail.com

Sofie is bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag van 09h00 - 13h00 & 14h00-18h00,
zondag van 09h00 tot 12h00

Openingsuren:

Maandag

Gesloten

Dinsdag

Open tijdens springles vanaf 17 uur

Donderdag

16h00 - ......

Woensdag
Vrijdag

Zaterdag

Zondag

12h30 - ......
15h00 - ......

08h30 - 19h00

08h30 - 16h00

LIDGELD (vanaf 1 januari tot 31 december)

50.00 € - per persoon (Zonder verzekering)
40.00 € per persoon - vanaf 2 pers (Zonder verzekering)
30.00 € per persoon - vanaf 3 pers (Zonder verzekering)

VERZEKERINGEN
C € 17.00 :

- Is een recreavergunning (= clubverzekering,basis verzekering)
- Enkel binnen VLP-clubs.
- Enkel geldig tijdens clubactiviteit (les en/of wandeling).
- Pas geldig vanaf de betaling bij de club.

Nieuw: de dekking behandelingskosten wordt uitgebreid met kosten voor brillen/contactlenzen
bij ongevallen met een vastgesteld lichamelijk letsel t.b.v. 300€ per ongeval.

I € 15.00: - Kan enkel samen met C-verzekering = uitbreiding op de C-verzekering.(€17.00 + €15.00)
- Noodzakelijk wanneer je de paardensport beoefent niet in clubverband.
- Dekt LO & BA tijdens poetsen, opzadelen, rijden & afzadelen.
Ook tijdens het laden & lossen op weg naar een activiteit.
- Repatriëring paard & ruiter niet inbegrepen.
- Is aan te raden bij voor mensen met eigen paarden al dan niet gestald in een VLP-club.

Nieuw: deze verzekering dekt naast de sportbeoefening ook de activiteiten die gekoppeld zijn aan de
verzorging van het paard. Een relatie tussen het paard en de sport is niet noodzakelijk.

L € 80.00:- Kan enkel genomen worden door VTS-gediplomeerde lesgevers
of daarmee geassimileerd.
- Is voor lesgevers waar er een dekking is burgerlijke aansprakelijkheid en
rechtsbijstand.(waarborgen €25.000)
- Voor lesgevers die les geven in opdracht van een VLP-club.
- Ook een dekking van het materiaal van de lesgever is verzekerd voor max. €2500.
(bv.koets)
- Kan niet afzonderlijk genomen worden,altijd in combinatie met een C-verzekering.

Nieuw: is ook van toepassing voor lesgevers die los van een VLP-club lesgeven,
dus op privélocatie en op eigen initiatief.

Nieuw P €100.00 : - Is een uitbreiding op een recreavergunning of op een VLP-licentie.
- Dekt LO voor passagiers in een koets die voor niet-commerciële doeleinden
wordt gebruikt.
- De personen moeten niet nominatief doorgegeven worden.
- Deze verzekering kan enkel genomen worden als uitbreiding
op een C+I verzekering.
Nieuw R €25.00:

- De R-verzekering is een uitbreiding op de I-verzekering.
- Deze verzekering zorgt ervoor dat er repatriëring van de ruiter voorzien
is vanuit het buitenland. Paard niet inbegrepen.

LID

NIET-LID

• Longeles

13 €

15 €

• Springles

bon boekje + 3 €
14 € + 3 €

18 € + 3 €

32 €

39 €

Tarief Manegepaard
• Groepsles

14 €

• Privéles dressuur (1 uur)

28 €

• Privéles springen (1 uur)

• Boekje 10 lessen (groepsles)

• Wandeling (onder begeleiding)

115 €

14 € of bon boekje

18 €

35 €

18 €

Tarief Eigenaars
• Groepsles eigenaars gestald
• Groepsles niet-eigenaars paard gestald
• Boekje eigenaars gestald 10 lessen
• Groepsles eigenaars niet gestald
• Privé les dressuur 1 uur
• Privé les springen 1 uur

4€
7€
30 €
8€
20 €
25 €

12 €
25 €
30 €

Tijdens de sportkampen zijn er geen springlessen.

Inschrijven voor de lessen verplicht, ook voor eigenaars!!!

Lessen annuleren kan telefonisch tot 24h voor aanvang,
zoniet worden deze toch aangerekend.

Initiatielessen (enkel op afspraak):

Gaan door op woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdag en zondagvoormiddag
Bij het blijven volgen v/d lessen is het aan te raden zich in orde te maken met verzekering
& lidgeld. De lessen moeten vooraf betaald worden bij reservatie.

Half uur voor de groepsles aanwezig aan de poort van de binnenpiste!
Voor initiatielessen 15 min. voor aanvang aanwezig

Piste gebruik - niet gestalden in de manège:
Enkel mits reservatie van de piste bij Sofie, geen reservatie = geen piste.
€ 7,00 per paard / uur

€ 175,00 één paard / jaar

€ 250,00 vanaf 2 paarden / jaar

