
formatiebrief Paardrijlessen       

Algemene informatie voor onze lessen bij Zorgboerderij Klein Canada.   

  

Het lesaanbod bij Klein Canada  

 Groepslessen (45 min)  

 Privélessen (30 min)  

 Therapeutisch paardrijden (45 min)  

 Duoles 2 personen (45 min)  

(Bij nieuwe deelnemers die in een groepje willen wordt er altijd eerst gestart met een aantal privélessen)  

  

Weersomstandigheden, feestdagen en vakanties  

Onze lessen gaan bijna altijd door, ook in de vakanties! (Met uitzondering van enkele feestdagen.)  

  

 Wanneer lessen niet door (kunnen) gaan, communiceren wij dit naar u.  

 Als dit voorkomt dan zullen er alternatieve lessen worden aangeboden.  

 Bij weersomstandigheden is het mogelijk dat de lessen worden aangepast.  

 Dit doen wij voor het welzijn van de deelnemers, én dat van de paarden en pony’s.  

  

Afmelden en inhalen van lessen  

Bij afmeldingen, dienen deelnemers zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden.   

  

 Indien lessen later worden afgemeld, dan kunnen deze niet ingehaald worden.  

 Wanneer dit tijdig naar ons gecommuniceerd wordt, dan mogen de lessen later weer worden 

ingehaald. In overleg wordt er dan een moment uitgezocht.  

  

Aansprakelijkheid  

Paardrijden is een sport die risico’s met zich meebrengt. Wij proberen deze (met jouw hulp) 

natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen en onze lessen zo veilig mogelijk te houden!   

  

 Het is van belang dat er te allen tijde actief naar de instructeurs geluisterd wordt.  

 Onze medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel.   

 Ook is het dragen van een veiligheidscap tijdens de lessen verplicht.  

 Een bodyprotector is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.  

  

Indeling Pony’s  

De definitieve indeling van de pony’s wordt te allen tijden bepaald door de instructeur.   

  

 Deze neemt onder andere de ervaring en leeftijd van de deelnemer in acht bij het 

beoordelen van een passende combinatie tussen de deelnemer en pony.  

 Hiernaast wordt er ook rekening gehouden met de andere wekelijkse activiteiten en de 

gezondheid van de pony’s zelf, om overbelasting te voorkomen.  

 We begrijpen uiteraard dat deelnemers een favoriete pony kunnen hebben. In overleg is er 

veel mogelijk en ook hier zou de instructie rekening mee houden.   

  

  

  

  

 

  

  

  



Extra lessen en wedstrijd  

Er worden maandelijks extra lessen en een paar keer per jaar een onderlinge wedstrijd georganiseerd 

voor de ruiters die bij ons rijden.  

In de lessen wordt hier over verteld en op het bord op stal hangt een opgavelijst.  

  

Kosten  

 Privéles: €30,- per les  

 Therapeutisch paardrijden: €45,- per les  

 Groepsles:  €65,- per maand  

 Duoles 2 personen: 25,- per persoon per les  

  

Er wordt maandelijks een factuur verzonden via de email.  

Losse lessen mogen contant betaald worden  

  

Opzegtermijn.   

Bij het opzeggen dient u graag schriftelijk en mondeling door te geven aan de instructie en hanteren 

wij 2 maand opzegtermijn.  

  

Contact   

Maike - Lesinstructrice en paardencoach  

Telefonisch bereikbaar op: 06 471 306 57  

  

Werktelefoon van Klein Canada: 0619222317  

  

Sandra Mosterd: 0618648627  

Kleincanada@live.nl  

 


