
 

Huisregels PGM de Baander 

 

 De lessen duren 30/45/60 minuten, inclusief de tijd die nodig is om op -/af te stijgen. 
(Dit is medeafhankelijk van de begeleidingsvraag van de amazone/ruiter) 

 In de zomerperiode is PGM de Baander 4 weken voor lessen gesloten.                                       
Er is 2 weken kerstvakantie.   

 Als een ruiter/amazone niet aanwezig kan zijn op een les meldt hij/zij zich af bij de 
instructrice. (Het telefoonnummer wordt door de instructrice verstrekt aan de 
ruiter/amazone) 

 In geval van ziekte/ blessure van ruiter/amazone is het niet mogelijk de les in te halen 
en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. 

 Bij ziekte en/ of afwezig zijn van de instructeur kunnen de eerste twee afgezegde 
lessen niet ingehaald worden. PGM de Baander zorgt dat bij langdurige afwezigheid 
de daaropvolgende lessen wel doorgang vinden middels invalinstructie. 

 Het is alleen mogelijk om schriftelijk of mail de overeenkomst voor lessen te 
beëindigen per ingang van het daaropvolgende nieuwe kwartaal. (1 januari, 1april, 1 
juli, 1 oktober) 

 Door het invullen van het digitale inschrijfformulier en een machtigingsformulier bij 
PGM de Baander voor rijlessen, menlessen of huifbedrijden verleent de 
ruiter/amazone (ouder/wettelijke vertegenwoordiger) PGM de Baander 
toestemming voor automatische incasso  

 Communicatie omtrent de lessen en activiteiten van PGM de Baander zal gedaan 
worden via het bij het secretariaat bekende e-mailadres van de leerling. 
(Ouder/wettelijke vertegenwoordiger) 

 PGM de Baander is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures welke mogelijk 
ontstaan zijn tijdens een les. 

 PGM de Baander is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen 
van deelnemers aan de lessen van PGM de Baander. 

 Wanneer PGM de Baander les moeten annuleren als gevolg van door de overheid 
opgelegde (Corona) maatregelen is het niet mogelijk om lessen in te halen of 
financieel te compenseren. 

CONTRIBUTIE RIJLESSEN        

          

          

  LESSEN  LESSEN  LESSEN  LESSEN  
  1 X PER MAAND 1 X PER 2 WEKEN 1 KEER PER WEEK 2 KEER PER WEEK 

          

HUIFBEDRIJDEN € 22,50  € 45,00  € 90,00  € 180,00  
PAARDRIJDEN € 19,00  € 38,00  € 76,00  € 152,00  
MENLES  € 19,00  € 38,00  € 76,00  € 152,00  
          

LOSSE / 
PRIVÉLES € 27,50        


