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1 November 2022
Beste ruiter van manege Groenesteyn,
Zoals jullie allemaal wel gehoord hebben zijn de afgelopen tijd de kosten voor iedereen de lucht in gegaan. Dat is
voor onze manege helaas niet anders. Niet alleen worden onze kosten hoger omdat onze stro- en
voerleveranciers meer berekenen, ook de andere vaste kosten gaan mee omhoog. Omdat wij graag willen
voortbestaan en de afgelopen 50 jaar paardenplezier nog een lange tijd willen kunnen blijven aanbieden, moeten
ook wij per 1 januari 2023 onze prijzen omhoog bijstellen.
Dat is niet het enige wat gaat veranderen. Wij gaan vanaf 1 januari 2023 ook over op een automatisch systeem
voor onze lessen en ledenadministratie. Voor deze vernieuwing hebben wij (opnieuw) jullie gegevens nodig en
vragen wij vriendelijk een inschrijfformulier in te vullen en te retourneren in de kantine. Let op! In verband met
inloggegevens is het erg belangrijk het juiste E-mail adres in te vullen!
Wat betreft het nieuwe systeem, daarbij hoort natuurlijk een beetje meer uitleg. Het nieuwe systeem is een live
systeem waarbij gegevens alleen toegankelijk zijn voor ons als team. Alle ruiters krijgen een individuele Ruiterapp die gewoon op je mobiele telefoon te downloaden is. Daar kun je van alles zelf regelen: zien welke lessen je
gepland hebt, lessen afzeggen of inplannen en je facturen inzien. Een volledige uitleg hierover kun je vinden op
HTPsoftware.nl of een uitgeprint pakketje meenemen in de kantine.
We gaan n.a.v. het nieuwe systeem werken met maandabonnementen, waarvoor je dus een vast bedrag per
maand betaalt per automatisch incasso. Aangezien wij een aantal weken per jaar gesloten zijn zullen we geen 52
weken per jaar, maar 46 weken factureren. Zo ondervangen we ook het verschil als er bijvoorbeeld 5 weken in
een maand zitten.
Kun je een les niet? Dan kun je in dezelfde maand inhalen in een vergelijkbare les. De abonnementen zijn per
maand opzegbaar en worden op de 1e van de maand gefactureerd.
Maak je gebruik van privélessen? Ook dan kun je inplannen en je vaste tijden gewoon houden en betaal je je
geplande lessen via de app. Ook is het nog steeds mogelijk om om de week te rijden, daar wordt de prijs van je
abonnement dan op aangepast.
De prijzen per 1 januari 2023 gaan er als volgt uitzien:
Maandabonnement Kind (tot 18 jaar)
Maandabonnement Student
Maandabonnement Volwassene (Vanaf 18 jaar)

€80
€86
€92

Priveles
Springles/vaste les
Losse les kind
Losse les student
Losse les volwassene

€29,50
€31,50
€28,00
€29,50
€31,50

Wij hopen op jullie begrip omtrent deze verandering de komende maanden en kijken uit naar veel paardrijplezier!
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